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Alvoko

Okaze de la 40-a datreveno de la venko super Ia Hitler-faŝismo 
kaj de la liberigo de Agermana popolo.
Karaj kunŝtatanoj! Karaj kamaradoj kaj amikoj!
Kune kun ĉiuj, kiuj pledas por paco, akordiĝo 
inter la popoloj, socia progreso kaj huma- 
neco, nia popolo solenas la 40-an datrevenon 
de la venko de 1'Sovetunio super la Hitler- 
faŝismo kaj de la liberigo de 1’germana po- 
polo el nazi-regado. Kune kun ĝiaj alian- 
canoj en la koalicio kontraŭ Hitler, kun 
Usono, Francio, Anglio kaj aliaj ŝtatoj, kiel 
ankaŭ kun milionoj da batalantoj por libe- 
reco en la tuta Eŭropo la sovetia ŝtato gajnis 
la venkon super la Hitler-faŝismo. La sovetia 
popolo kaj sia glorplena armeo portis la 
ĉefan ŝarĝon de la batalo, lli donis la plej 
grandan kontribuon por la ekstermo de la 
faŝista pesto.
Post la Granda Oktobra Socialisma Revolucio 
tiu ĉi venko estas la dua liberiga ago mond- 
historio dum nia jarcento, kiun la sovetia po- 
polo efektivigis. La venko savis la civilizacion 
de la mondo el la faŝista barbareco. Gi an- 
kaŭ alportis liberigon al la germana popolo 
el la jugo de la nazia regado, ĉi malfermis 
la vojon al establo de la Germana Demo- 
kratia Respubliko. Sur ĝi baziĝis kvar pacaj 
jardekoj en Eŭropo.

Nia tuta vivo, nia laboro kaj nia batalo estas 
ligataj per milionoj da fadenoj kun la 8-a 
de majo 1945, la tago de la liberigo. En la 
Germana Demokratia Respubliko la 40-a da- 
treveno de la venko super la Hitler-faŝismo 
estos mejloŝtono sur la vajo al la 11-a parti- 
kongreso de la Socialisma Unuiĝinta Partio 
de Germanio.

Neniam ni forgesos, kiujn viktimojn la venko 
kaj liberigo kostis. La sanga konto de la ger- 
manaj faŝistoj ampleksas preskaŭ kvindek 
milionojn da homoj. Al ili apartenas 20 milio- 
noj da sovetiaj ŝtatanoj, pli ol 6 milionoj da 
poloj, 1 700 000 da jugoslavoj, 600 000 da 
francoj, 400 000 da usonanoj, 375 000 da britoj. 
De la germana popolo la faŝista milito 
postulis pli ol 6 milionojn da viktimoj.

La testamentaĵo de la mortintoj estas al ni 
averto kaj devoligo. Kion juris la batalantoj 

kontraŭ la faŝismo, tio gvidas nin hodiaŭ en 
la batalo por paco kaj socialismo.

Sovetunio portis la ĉefan ŝarĝon 
de la batalo
La Hitler-faŝismo ekmarŝis por akiri la mond- 
regadon en la intereso de la germanaj mono- 
poluloj kaj grandagraruloj. Aŭstrio, ĉeĥo- 
slovakio kaj Pollando estis la unuaj viktimoj. 
Post la konkero ankaŭ de la plej multaj aliaj 
landoj eŭropaj la faŝismo sin ĵetis sur Sovet- 
union. La bastiono de la socialismo, la avan- 
gardo de la homara progreso, estis nenii- 
gota. Tiel la dua mondmilito antaŭ ĉio rice- 
vis la karakterizaĵon de fotomezurado inter 
du sociaj sistemoj — inter la plej reakcia 
imperiisma regadsistemo unuflanke kaj la so- 
cialismo aliaflanke.
Sovetunio provis formi, ĝustatempe sistemon 
de kolektiva sekureco kontraŭ la agresonto. 
Konsidere al la kontraŭsovetia pozicio de ok- 
cidentaj kapitalismaj ŝtatoj tiu ĉi pacpolitiko 
ne sukcesis. La konsekvenco: Ilin, tiujn ĉi 
ŝtatojn, Hitler-Germanio ankoraŭ pli frue 
milite atakis ol Sovetunion, por formi al si 
teritorie sufiĉe profundan kaj ekonomie fortan 
postregionon por la atako kontraŭ Sovetunio. 
La sovetia-germana fronto fariĝis la ĉefa 
fronto de la dua mondmilito, ĉi tie okazis la 
militdecidaj batalegoj. La faŝistaj trupoj mur- 
dis kaj marodis, lli ebenigis urbajn, vila- 
ĝojn, industriajn fabrikojn kaj lernejojn. La 
materiala damaĝo de Sovetunio sumiĝis je 
pli ol 2 bilionoj da rubloj. Sed la Ruĝa 
Armeo kaŭzis al la rabema agresinto tiujn 
detruigajn malvenkojn, kiuj fine efikis la fra- 
kason de Hitler-Germanio kaj ties senkon- 
diĉan kapitulacion. La antaŭdiro de Thalmann 
realiĝis: Stalin pereigis Hitleron.
La venko de Sovetunio en la Granda Patro- 
landa Milito de la sovetia popolo pruvis la 
historian superecon de la estonton-portanta 
socialisma socio kaj montris: Neniam povos 



sukcesi, venki la socialismon kaj restarigi 
kapitalisman ekspluatantan ordon. La socia- 
lismo reprezentas la historian progreson, la 
bonfarton kaj estonton de la popoloj.
La venko de Sovetunio influis la tutan pluan 
iron de la mondhistorio. Ĝi kunportis pro- 
fundegan ŝanĝiĝon de ia internacia forto- 
proporcio; la evoluon de 1’socialismo al 
mondsistemo, la prosperon de la komunisma 
kaj laborista movadoj, la ŝtorman nacian kaj 
socian liberigon kaj la disfalon de la impe- 
riisma kolonia sistemo.
La venko de Sovetunio estis la rezulto de la 
sinoferema laboro de la tuta sovetia popolo, 
la rezulto de la prudenta gvidado de l'Komu- 
nista Partio de Sovetunio kaj ĝia Centra 
Komitato kun J. V. Stalin ĉekape. Ĝi estis 
la venko de la sovetia militarto, de elstaraj 
armeestroj kaj de la amasa heroismo de la 
sovetiaj soldatoj.
La venko de Sovetunio, kies materialajn kaj 
spiritajn fundamentojn la faŝismo provis 
estingi, estis venko de la nedetrueblaj ideoj 
de socialismo, de la doktrinoj de Marks, 
Engels kaj Lenin. Ĝi estis la pruvo de la 
politika kaj morala superecoj de la socia- 
lisma soci- kaj ŝtatordo super kapitalisma 
ekspluado kaj subpremado. Ĝi estis akirita 
por mondo sen sklavigo kaj senrajtigo de la 
laborantaj homoj, por paca mondo, en kiu 
iam ĉiuj popoloj kaj ŝtatoj estos amikoj unu 
kun la aliaj, ĉar ĉe neniu validos alia prin- 
cipo ol tiu de laboro kaj bonstato de I*  homoj.

Germanaj kontraŭfaŝistoj en la fronto 
de la venkintoj
Batalante kontraŭ la nazia kliko elformiĝis 
ĝis tiam unika fronto de popoloj kaj ŝtatoj, 
de diversaj sociaj kaj politikaj rondoj, de 
rezistadaj kaj liberigaj fortoj. Estiĝis larĝaj 
popolmovadoj kontraŭ milito kaj faŝismo, por 
libereco, demokratio, nacia sendependeco 
kaj socialismo.
Neniam ili estos forgesistaj, la herooj de 
Brest, Moskvo, Leningrad kaj Stalingrad, la 
polaj soldatoj, la batalantoj de la franca 
Resistance, la jugoslavaj partizanoj, la ba- 
talantoj de la slovaka nacia leviĝo, la kura- 
ĝaj kontraŭfaŝistoj de Amsterdam, la defen- 
dantoj de Narvik, la viktimoj de Marzabotto, 
la viroj kun la ruĝa flago sur Akropolo.
Kaj neniam estos forgesitaj la germanaj kon- 
traŭfaŝistoj. Post la malvenko de la Novem- 
bra Revolucio 1918 la germanaj komunistoj 
estis la unuaj viktimoj de la kontraŭrevolucio. 
Ni rememoras je Karl Liebknecht kaj Rosa 
Luxemburg. La germanaj komunistoj pagis la 
plej grandan sangotributon jam batalante 
kontraŭ la fortiĝanta faŝismo, lli avertis: Kiu 
balotos Hitleron, elektos militon!
Preninte regpotencon en januaro 1933 helpe 
de grandkapitala kaj orientelbaj junkroj, la 
nazioj renkontis rezistegon de la germanaj 
komunistoj: En nelegaleco, en prizonoj kaj 
koncentrejoj, en la Interbrigadoj, en ekzilo. 
Multaj el ili donis sian vivon. Ernst Thdlmann 
estiĝis simbolo de kuraĝo kaj rezistemo de la 
germanaj komunistoj, de ĉiuj, kiuj staris 
kontraŭ Hitler. La Komunisma Partio de Ger- 
manio neniam rezignis pri enlanda batalo 
kontraŭ la faŝismo. Ĝi batalis kune kun so- 

cialdemokratoj, kristanoj, burĝaj demokratoj 
kaj patriotaj oficiroj por agada fronto kon- 
traŭ Hitler. Esprimo de tiu strebado estis i. a. 
la Nacia Komitato kaj movado «Libera Ger- 
manio", estanta larĝa batalligo de germanaj 
kontraŭfaŝistoj en kaj ekster Germanio.
Tial la komunistoj povis elpaŝi tuj post la 
liberigo je la 11a de junio 1945 antaŭ la 
popolo per la Alvoko de la Centra Komitato 
de KPD. En ĝi tekstas: Neniun ripeton de la 
eraroj de 1918! Neniun indulgon je naziismo. 
Kaj: «Neniam plu kalumniado kaj malami- 
keco kontraŭ Sovetunio!" Tio estis la «alia 
Germanio", kiun la komunistoj ĉiam prezentis. 
Tio estis la nova Germanio, kiu ekde nun 
estu faktoro de paco kaj socia progreso.

Ni en GDR utiligis la ŝancon de 1945
La liberiga faro de Sovetunio malfermis al 
nia popolo la ŝancon de kontraŭfaŝisma, de- 
mokratia kaj socialisma novkomenco. Tiun 
ŝancon ni utiligis. Ni faris tion laŭ ĉiuj sper- 
toj de la germana historio, de la germana 
laborista movado ekde Karl Marx kaj Fried- 
rich Engels.
Ni scipovis utiligi la ŝancon ĉar ni konkludis 
la plej gravan instruon. Tio estis la kreo de 
unueco de la laborista klaso, esprime per 
unuiĝo de KPD kaj SPD al Socialisma Unui- 
ginta Partio de Germanio en aprilo 1946. La 
gvidado fare de marksisma-leninisma partio 
de la laborista klaso estas fundamento de 
ĉiuj kontraŭfaŝismaj, demokratiaj fortoj.
Post la liberiĝo ni ĵuris: Neniam plu ekflamu 
milito de sur germana tero. Tio estis gravega 
parolo, portata de la intereso kaj la volo de 
milionoj da civitanoj de nia lando. Kaj de- 
komence ĝi estis pli ol konfeso, ĉar ni kreis 
la kondiĉojn por ties realigo. Laŭ la Kon- 
trakto de Potsdam ni ekstermis militismon kaj 
la imperiismajn radikojn de milito. Eĉ dum 
la liberiga jaro ni plenumis la demokratian 
grundreformon kaj lernejan reformon. La fa- 
brikoj de nazioj kaj militkrimuloj proprietigis 
al la popolo. Estiĝis demokratiaj administra- 
daj kaj sekurecaj organoj, kontraŭfaŝisma 
juĝistaro.
En oktobro 1949 Germana Demokratia Res- 
publiko fondiĝis. Tio estis turnopunkto en la 
germana historio kaj en la historio de Eŭropo. 
Nia respubliko naskiĝis kiel la unua germana 
pac-ŝtato. En ĉi tiu horo ĝi sin starigis al la 
flanko de nia liberiginto, Sovetunio, al la 
flanko de la aliaj socialismaj ŝtatoj. Ĝi vivas 
amikece kun ĉiuj popoloj. Dum unueca revo- 
lucia proceso plenumiĝis kontraŭfaŝisma- 
demokratia renversiĝo kaj kreiĝis la funda- 
mento por konstrui socialismon. Hodiaŭ ni 
realigas la evoluintan socialisman socion. 
40 jarojn post la liberiĝo Germana Demo- 
kratia Respubliko estas ŝtato tutmonde ha- 
vanta grandan renomon pro sia porpaca 
agado kaj la kreiva laborado de siaj civi- 
tanoj. Sukcese ni efektivigas nian politikon 
de socia ĉeftasko, tio estas unueco de eko- 
nomia kaj sociala politiko. La regpovo de 
laboristoj kaj kamparanoj staras sur stabila 
fundamento. Nia popola ekonomie dinamike 
kaj efike evoluas dank’ al la diligento kaj 
scipovoj de la laborista klaso, la koopera- 
tivaj kamparanoj, la intelektularo kaj de ĉiuj 
aliaj laboruloj. Ĉiuj eblecoj de kunlaborado 



kaj kunregado, alta klereco por ĉiuj, sociala 
sekureco kaj ŝirmiteco, vera libereco kaj 
certeco pri estonteco, tiuj estas la signoj de 
la ĉi-tiea vivo, kie libera popolo sur libera 
grundo mem determinas sian sorton. Ĉion, 
kio okazas, ni faras por la bonfarto de la 
popolo, por la feliĉo de la homoj.
Ni — tio estas la civitanoj de nia lando kon- 
fide ligitaj al ia partio de la laborisa klaso. 
Ni — tio estas la partioj kunagantaj en la 
Demokratia Bloko kaj la Nacia Fronto, Socia- 
lisma Unuiĝinta Partio de Germanio (SED), 
Demokratia Kamparana Partio de Germanio 
(DBD), Kristan-Demokratia Unuiĝo (CDU), 
Liberal-Demokratia Partio de Germanio 
(NDPD), tio estas Libera Germana Sindikata 
Ligo (FDGB), Libera Germana Junularo 
(FDJ), Demokratia Virina Ligo de Germanio 
(DFD), kaj la aliaj amasorganizaĵoj kaj 
milionoj da senpartiuloj.
Pririgardante la vojon pasintan ekde la libe- 
riĝo, ni povas diri: la nedetruebla frata ligo 
inter SED kaj KPSU, inter niaj popoloj kaj 
ŝtatoj nombras inter la plej grandaj sukcesoj 
de nia evoluo. En la popolo de GDR la ami- 
keco kun Sovetunio profunde enradikiĝis. 
Sovetunio, tio estis por multaj la unua pano 
dum tempo, en kiu ankoraŭ flamis bataloj. 
Sovetunio, tio estis por multaj la unua ren- 
kontiĝo kun socialismo, ĝiaj kulturo kaj hu- 
inanismo. Sovetunio, tio estiĝis por milionoj 
ĉiutagaĵo de kamarada kunlaboro pri komuna 
celo.
Hodiaŭ ni vive realigas la kontrakton inter 
GDR kaj USSR pri amikeco, kunlaboro kaj 
reciproka helpo de 1975. Hodiaŭ ni efektivi- 
gas la longdaŭran programon pri kunlaboro 
de GDR kaj USSR en scienco, tekniko kaj 
produktado ĝis la jaro 2000. kiuflanke nia 
ekonomia, politika, ideologia kaj armea kun- 
laboro kun Sovetunio evoluadas. Forton kaj 
ŝirmon donas nia plenpova partopreno en KEI 
kaj nia aktiva membreco en la ligo de Var- 
sovia Kontrakto.

La rezultoj de la milito eslas por ĉiam 
netuŝeblaj
Kiam la 8-an de majo 1945 Sovetunio kaj ĝiaj 
aliancanoj disbatis la faŝisman reĝimon, la 
Germana Regno estis pereinta jam en la fla- 
moj de la dua mondmilito. Tiu ĉi rezulto de 
la historio estas difinitiva.
Sur germana teritorio estiĝis du ŝtatoj — la 
socialisma Germana Demokratia Respubliko 
kaj la kapitalisma Federacia Respubliko Ger- 
manio. lli estas du suverenaj, unu de la alia 
sendependaj ŝtatoj, lli estas elementoj de la 
ekvilibro de fortoj, kiel ĝi formiĝis el la re- 
zulto de la milito kaj de la postmilita tempo. 
Tial do, ili estas nepraj por paca ordigo en 
Eŭropo.
Ankaŭ por la dua germana ŝtato, FRG, va- 
lidas la sindevigo fari ĉion, por ke neniam 
plu ekestu milito de sur la germana teritorio. 
En tiu ĉi senco la Federacia Respubliko estas 
ligata al la interkonsentoj de Jalta kaj Pots- 
dam, al la Fina Akto de Helsinki kaj al la 
kontraktoj kun GDR, USSR, PR Pollando kaj 
ĈSSR. Kiu en FRG pretendas voli la pacon 
devas respekti la spiriton kaj tekston de tiuj 
ĉi kontraktoj.

Al tio kontraŭas la provoka lokigo de Per- 
shing II kaj Cruise Missiles, kiuj plialtigis la 
danĝeron de nuklea inferno — de milito en 
kiu ne ekzistus venkinto kaj venkitoj.
Al tio kontraŭas, ke iuj homoj en Bonn, kura- 
ĝigitaj de la atomaj potencoj de Usono kaj 
de NATO, laŭte kriante starigas revenĝemajn 
postulojn. La provo korekti la rezultojn de la 
dua mondmilito kaj de la postmilita evoluo, 
kompreneble ne havas ŝancon je sukceso. La 
fondiĝo de GDR estis decida historia mal- 
venko de ĉiu ajn revenĝo politiko.
Al ĉiu babilado pri la «ekzisto de la Germana 
Regno en la landlimoj de 1937" ni kontraŭis 
en la daŭro de 40 jaroj ĉiutempe per laŭ- 
merita refuto. Tio okazos ankaŭ estonte.
Fakto estas: La paca ordigo en Eŭropo, pro 
kiu estis elverŝita tiom da sango dum la 
batalo kontraŭ la hitlera faŝismo, postulas 
la rekonon, sekurecon kaj netuŝeblecon de la 
landlimoj de ĉiuj ŝtatoj sur nia kontinento. 
Kiu en FRG parolas pri la 8-a de majo 1945, 
kiel pri tago de funebro, pri kapitulacio an- 
stataŭ pri liberigo kaj kiu volas ŝanĝi la eŭ- 
ropan landkarton, starigas sin en la ofsajdon 
de la historio kaj minacas la pacon en 
Eŭropo.

La ĉefa instruo el la milito estas: 
Sekurigi la pacon
Kvar jardekoj post la disbato de la faŝismo 
estas la paco donove en minaco. La plej 
agresivaj rondoj de la imperiismo, ĉefe de 
Usono kaj NATO celas profiti de atingo de 
armea supereco, entreprenante la ĝis nun 
plej masivan provon por ŝanĝi la rezultojn 
de la dua mondmilito kiel ankaŭ de la post- 
milita periodo. Per sia politiko de intensigita 
atoma armado kaj de ĉantaĝo ili celas al 
mondregado, lli celas al perforta forigo de 
la socialismo, lli direktas sin kontraŭ la na- 
ciaj liberigaj movadoj, por kio en niaj tagoj 
la agresminacoj de Usono kontraŭ Nikaragvo 
estas drasta ekzemplo.
Pli aktuala ol iam ajn estas la ĉefa instruo 
el la dua mondmilito kaj la testamento de la 
kontraŭfaŝismo: kunigi ĉiujn fortojn por mal- 
ebligi nuklean inferon.
En la plej danĝera situacio post la dua mond- 
milito, fronte al la atako de la imperiismo 
kontraŭ ĉio, kio reprezentas progreson, ni 
deklaras: Spite nun — ĉio por la paco!
POR LA PACO — tio signifas, post Ia lokigo 
de usonaj atomaj ekbatoj armiloj en FRG kaj 
aliaj okcidenteŭropaj landoj fari ĉion por pli- 
fortigi kaj defendi la socialismon. Ciu povas 
kontribui al tio sur sia loko, per sia ĉiutaga 
laboro. Socialismo kaj paco estas unu!
POR LA PACO — tio signifas, pli ol iam ajn 
strebi al pli alta laborproduktiveco, realigi 
ampleksan intensivigon en ĉiuj sferoj, evo- 
luigi la produktivajn fortojn en nia respu- 
bliko, konforme al la plej altaj internaciaj 
postuloj, kaj kun engaĝo fari ĉion, por pruvi 
ĉiutage la historian superecon de la socialis- 
mo helpe de kreskanta ekonomia kaj sociala 
rezultoj.
POR LA PACO — tio signifas, orienti la eks- 
teran kaj sekurecan politikon al stopado de 
la fatala vetarmado. Ni bonvenigas la inter- 
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konsenton inter Sovetunio koj Usono pri novaj 
traktadoj pri la tuta komplekso de nukleaj 
kaj kosmaj armiloj. Sovetunio deklaris sin 
preta konsideri la plej radikalajn solvojn, se 
tio permesos haltigi la armadŝraŭbon kaj 
malebligos armigadon de la kosmo.
POR LA PACO — por tio ekzistas proponoj 
de la socialismaj ŝtatoj pri ĉesigo de armea 
konfrontado kaj pri reveno al malstreĉiĝo: 
frostigo de ĉiuj nukleaj amasneniigiloj; re- 
zigno de ĉiuj pri atomarmiloj laŭ la ekzemplo 
de Sovetunio; malarmado laŭ la principo de 
egaleco kaj de sama sekureco; kreo de zo- 
noj liberaj de nukleaj armiloj, je kio GDR 
estas preta disponigi sian tutan teritorion; 
malebligo de produktado, stokado kaj ekuzo 
de kemiaj armiloj; subskribo de kontrakto 
inter la Varsovia Kontrakto kaj NATO pri 
neaplikado de armea perforto kaj pri konser- 
vado de pacaj rilatoj.
POR LA PACO — por tio ni agas, ne perme*  
sante al la plej agresivaj imperiismaj fortoj 
atingi armean superecon kaj kontribuante al 
la sekurigo de la armea ekvilibro inter la 
Varsovia Kontrakto kaj NATO. Rezigni pri tio 
signifus, agi kontraŭ la instruoj el la dua 
mondmilito.
POR LA PACO — por tio ni agas daŭriganta 
nian politikon de konstruiva dialogo kaj tia- 
maniere kontribuante, ke realiĝos mondvasta 
koalicio sur la bazo de racio kaj realismo. 
La kontraŭhitlera koalicio, kiu kreiĝis dum 
la dua mondmilito kaj al kiu apartenis pli 
ol 50 ŝtatoj, havis la celon pereigi la faŝis- 
mon, la plej teruran malamikon de la homa- 
ro. Hodiaŭ koalicio de racio devas malebligi 
nuklean katastrofon por la homaro.
La pacmovado de la popoloj sur ĉiuj kvin 
kontinentoj estas kreskanta. Gi reprezentas 
forton, kiun la imperiistoj devas konsideri. 
Ankoraŭ neniam de post la dua mondmilito 
estis la danĝeroj tiom grandaj, sed ankoraŭ 
neniam estis tiom potencaj la fortoj, kiuj 
kapablas bremsi la konfrontadon kaj alt- 
armadan kurson de la plej agresivaj rondoj 
de imperiismo.

Karaj kuncivitanoj!
Kamaradoj kaj amikoj!
La jaro 1985 estas nek 1939, nek 1941. Hodiaŭ la 
fortoj de la paco kaj de la socia progreso estas 
nekompareble pli fortaj ol antaŭ duona jar- 
cento. Ekzistas ebleco malebligi nuklean 
mondincendion, se la socialismo, la inter- 
nacia laborista movado, la movado de la 
nealianciĝintaj ŝtatoj kaj la pacmovado de la 
popoloj ĵetos en la pesiltason ĉion, kion ili 
kapablas. La ŝanco estas favora por ke for- 
miĝu respondeckonscia kolektivo, kiu unuigos 
homojn de ĉiuj klasoj kaj tavoloj, de ĉiu ajn 
haŭtkoloro, mondkoncepto aŭ religio. Ni ha- 
vas kaŭzon esti optimismaj. Ega motivo por 
nia optimismo kaj por la Sekureco de la 
estonteco ankaŭ de niaj infanoj kaj genepoj 
estas la nedetruebla ligo kun niaj liberigan- 
toj kaj fratoj en Sovetunio, la plej forta pac- 
ŝtato.
Ni faros ĉion, por pli kaj pli fortigi tiun ĉi 
fratecon kaj altigi ĝiajn ekonomiajn, politi- 
kajn kaj spiritajn potencojn ĝis la nivelo de 
la grandaj taskoj starantaj antaŭ ni.

Ni faros ĉion por plifortigi kaj sekure ŝirmi 
nian socialisman Germanan Demokratian Res- 
publikon. Grava antaŭkondiĉo por tio estas 
la plenumo kaj celita superplenumo de la 
popolekonomia plano por 1985 kaj la kontinua 
transiro al la kvinjarplano 1986 — 1990. Per 
siaj agoj en la socialista konkurado la labo- 
ruloj konstruos indan monumenton al la libe- 
rigantoj el la faŝismo.
Ni faros ĉion por realigi en ĉiuj sferoj altajn 
laborfarojn en la proceso do la plua formigo 
de evoluinta socialisma socio, preperante nin 
al la 40-a datreveno de la venko kaj de la 
liberigo kaj samtempe rigardante antaŭen 
al la Xl-a Partia Kongreso de SUPG. Honesta 
laboro, diligenteco kaj iniciativo estas kon- 
struelementoj por la bonfarto kaj feliĉo de 
la popolo, por la sekureco kaj paco.
La 40-a datreveno de la venko super la hit- 
lera faŝismo kaj de nia liberigo trovos la 
popolon de GDR ĉe la flanko de Sovetunio, 
kiel firman parton de la socialisma komunumo 
kaj en la mezo de tiuj fortoj, kiuj strebas 
konservi la tiel malfacile atingitan, la tiom 
valoran pacon. Lasu nin ankaŭ estonte nc- 
ŝanceleble iri tiun ĉi vojon I

Subskribis:
Centra Komitato de Socialisma Unuiĝinta 
Portio de Germanio, Stata Konsilantaro de 
Germana Demokratia Respubliko, Ministra 
Konsilantaro de Germana Demokratia Respu- 
bliko, Nacia Konsilantaro de Nacia Fronto de 
Germana Demokratia Respubliko

KEI — Konsilantaro de Ekonomia Interhelpo. 
(Trad. Manfred Arnold, Dieter Berndt, Mi- 
chael Lennartz)

Honorinsigno de GDREA por la prezi? 
danto de MEM
Dum la 18a Konsultiĝo de Esperanto-organi- 
zaĵoj de socialismaj landoj (15. — 20. 4. 1985) 
la prezidanto de GDREA, Hans Heinel, dist- 
ingis la prezidanton de MEM, d-ron Imre 
Pethes, per la honorinsigno de GDREA pro 
ties multaj meritoj en la utiligado de Espc- 
ranto por paco kaj malstreĉiĝo, por lia sen- 
laca agado serve al MEM koj al la kun- 
laboro inter HEA kaj GDREA.

Honorinsigno de GDREA por 
prof. Schulmeister
Okaze de lia 60a naskiĝtago GDREA distingis 
la Unuan Sekretarion de Kulturligo de GDR, 
amiko de la Esperanto-Asocio, por la ofta 
kaj efika subteno de la esperantista agado 
en GDR per la honorinsigno de GDREA.

Tria fojo plej alta ordeno 
por N. Aleksiev
La trian fojon Nikola Aleksiev ricevis la plej 
altan bulgaran ordenon Georgi Dimitrov. La 
Generala Sekretario de BKP kaj prezidanto 
de la Stata Konsilantaro de Bulgario, Todor 
Jivkov, enmanigis al la distingito la ordenon 
dum aprilo 1985. GDREA kore gratulas

Skribu al Junulara Klubo el Sovetunio.
Jena junulara Esperanto-Klubo serĉas kore- 
spondajn ligojn: Esperanto-Klubo, SU-310 001 
Charkov, Po Box 36
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Jen — plenumiĝis du jardekoj da es- 
perantista aktivado en Kulturligo de 
GDR. Valoras iom rememori pri la fa- 
rita. Ja estas konate, ke jam post la fino 
de la dua mondmilito, do antaŭ 40 
jaroj, en la iama okupita sovetia zono 
de Germanio refondigis unuaj grupoj, 
kiuj agadis ĝis 1948 aŭ 1949. Klopodoj 
reorganizi la Esperanto-movadon iom 
post iom sukcesaj fine de la 50aj ko- 
mence de la 60aj jaroj, kiam la Pack- 
onsilantaro en GDR subtenis la espe- 
rantistojn. En 1959 forta delegacio 
partoprenis la 44an Universalan Kon- 
greson de Esperanto en Varsovio. 
1960 la Packonsilantaro eldonis la 
unuan GDR-numeron de „Paco". Sek- 
vis pluaj paŝoj, aparte flanke de iamaj 
laboristaj esperantistoj, kiuj trovis sub- 
tenon de kelkaj intelektuloj — notinde 
de prof. d-ro Sdrgel —, kiuj finfine re- 
zultigis, ke Kulturligo akceptis kiel no- 
van fakon Esperanton. La 31an de 
marto 1965 en Berlin oni fondis la 
,.Centran Laborrondon Esperanto en 
Germana Kulturligo". Poste Germana 
Kutlurligo transnomiĝis Kulturligo de 
GDR. La fondintoj estis la iamaj labo- 
ristaj esperantistoj Otto BaBler, Hel- 
mut Fuchs, Rudi Graetz, Rudolf Hahl- 
bohm, Erwin Schleusener, Ludwig 
Schodl, Wilhelm Zimmermann, \A/illy 
Vildebrand kaj kiel reprezentantoj de 
la juna generacio d-roj Hans Eichhorn 
kaj Emil Rechtziegler.

Sekretario fariĝis la sekciestro en Kul- 
turligo, Eugen Menger. 1967/68 la se- 
kretario estis Raimund Knapp kaj ekde
1. 8. 1968 Detlev Blanke. Rapide Cen- 
tra Laborrondo akiris novajn talentajn 
membrojn. En la distriktoj ekestis Dis- 
triktaj kaj en la subdistriktoj Subdis- 
triktaj Laborrondoj. Multaj kursoj ek- 
funkciis. Aperis „der esperantist", kiu 
per ĉi-tiu n-ro 131 ĝis nun entute el- 
doniĝis sur 3120 paĝoj (eldonkvanto: 
5000). Ekde 1966 ĉiujare aperis numero 
de „Paco" en GDR (do sume 19 nu- 
meroj kun entute 760 paĝoj). La mo- 
vado en GDR ekfloris kaj prenis sian 
lokon en internacia kadro. 1. 10. 1977 
mortis Rudi Graetz, kiu estis alte tak- 
sata kaj ŝatata de la membroj en 
GDR kaj internaciskale. Lia merito en 

la kreo de propra kulturpolitika profilo 
de la esperantistaro de GDR estas 
tre granda. De 1977 — 1981 prezidan- 
to estis Rudolf Hahlbohm, teatroscien- 
cisto, muzeologo, grafikisto. 1981 Cen- 
tra Laborrondo, jam havinta 43 mem- 
brojn, transformiĝis en Centran Estra- 
ron, kaj la esperantistaro en Kultur- 
ligo fariĝis Espranto-Asocio. Prezi- 
danto elektiĝis la diplomita filozofo 
kaj socia aganto Hans Heinel, kiu 
jam ekde 1970 kunlaboras en la prezi- 
dio de Centra Laborrondo. Se oni de- 
vus resumi post 20 jaroj la plej gra- 
vajn atingojn de la esperantistoj en 
Kulturligo de GDR, ili eble ne estas 
tro sensaciaj sed ja gravaj kaj impre- 
saj, des pli, ĉar tiu evoluo dum 20 ja- 
roj estis stabila, trankvila kaj firma.

1. Venkinte nesciencajn misinterpre- 
tojn pri la rolo kaj celo de Espe- 
ranto oni rekonstruis enhave kaj 
organize la Esperanto-movadon kaj 
donis al ĝi karakteron adekvatan 
al la socialisma Germana Demo- 
kratia Respubliko. Ne nur la gvid- 
linioj kaj rezolucioj de la esperan- 
tistoj sed antaŭ ĉio la ĉiutaga la- 
boro montris la klaran socialisman 
profilon de la organizajo, kiu eliris 
kaj eliras de marksismaj-leninismaj 
pozicioj.

2. Kulturligo pruviĝis kiel ideala teg- 
mento por la esperantistoj de GDR. 
Ne nur la financa subteno, la or- 
ganizaj kaj teknikaj strukturoj de la 
organizaĵo estis je la dispono de la 
esperantistoj, sed ankaŭ — kio 
ege gravas— la riĉa politika sperto 
de amasa kulturorganizajo.

3. Per la eldono de lernolibroj (Ludwig 
Schodl; Tili Dahlenburg/ Peter Lie- 
big), vortaroj (Erich-Dieter Krause) 
kaj korespondaj kursoj (Ludvvig 
Schodl) estis kreita la baza mate- 
rialo por la disvastigo de Esperan- 
to en GDR.

4. Germanlingvaj studoj, monografioj, 
gazetartikoloj (jare pli ol 300), pre- 
legoj, seminarioj kreis almenaŭ 
bazan informitecon ĉe funkciuloj, 
sciencistoj, instruistoj kaj aliaj lo- 
gantaraj tavoloj. Ĉiuj informfontoj 
(ekz. enciklopedioj), bibliotekaj 
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katalogoj kaj sliparoj, amasmediaj 
arkivoj) entenas informmaterialon 
ne kontraŭ-esperantan sed verkitan 
de kompetentuloj de la Esperanto- 
Asocio.

5. La membraro ne tro kreskis dum 
la 20 jaroj (ĉiam de 1200 - 1700), 
sed ja juniĝis. Kreskis novaj talen- 
toj, novaj aktivuloj. Kaj ĉio okazis 
en harmonio inter la generacioj.

6. Multflanka estis kaj estas la socia 
aplikado de Esperanto flanke de la 
Asocio por diskonigi faktojn pri la 
socialisma evoluo de GDR al la 
eksterlando. Aperis informverkoj, 
esperantigitaj sonfilmoj, prospektoj, 
ankaŭ iom da beletro (Apitz„Nuda 
inter lupoj", Brecht ..Trigroŝa ro- 
mano", Boli „La perdita honoro de 
Katarina Blum").

7. Aparte forte evoluadis la rilatoj al 
la Esperanto-asocioj en la socia- 
lismaj landoj. Tute konscie la Es- 
peranto-Asocio evoluigis prioritate 
la rilatojn kun tiuj landoj. Tion 
bone dokumentas la alta kvanto 
da ĉi-rilataj informoj en „der espe- 
rantist". Fundamente grava la aso- 
cio ĉiam taksis la rilatojn al la 
esperantistoj de Soveta Unio.

8. En internacia skalo ekde la mezo de 
70aj jaroj la esperantistoj de GDR 
prenis sian lokon en Universala 
Esperantista Junulara Organizo 
(TEJO), jam pli frue en Mondpaco 
Esperantista Movado (MEM). Semi- 
narioj en Ahrenshoop kaj Bad Saa- 
row, organizitaj kun UEA, fariĝis 
mondfamaj.

9. Aparte rimarkebla estas la kontri- 
buo de kelkaj science laborantaj 
membroj de la Esperanto-Asocio. 
Dank’ al ilia aktiveco en sciencaj 
rondoj de GDR oni pli kaj pli kon- 
scias pri la gravecode interlingvisti- 

ko kaj la scienca valorodeEsperanto.
10. Kaj laste substrekindas la forta ri- 

lato de la membraro al la historiaj 
tradicioj kaj spertoj, aparte al tiuj 
de la revolucia laborista Esperanto- 
movado. Studoj, monografioj, se- 
minarioj kaj renkontiĝoj de iamaj 
membroj de LEA montris riĉan he- 
redajon aktivigan por la aktuala 
laboro.

Certe, multo ne estis tiom farita en tia 

kvalito aŭ kvato kiom kaj kia ĝi es- 
tintus dezirinda. Do restas laboro por 
la estonteco. Tio aparte rilatas la 
neceson
— nepre pligrandigi la membrokvan- 

ton,
— plibonigi la lingvan nivelon,
— eduki pli da bonaj kursgvidantoj, 

aktivuloj kaj fakuloj,
— konsiderinde pli sisteme evoluigi 

la junularan agadon kaj instrua*  
don al junaj pioniroj,

— ellabori pluajn instrumaterialojn, 
aparte lernolibrojn por aŭtodidak- 
toj kaj por junuloj,

— tenante la jam tradiciiĝintajn inter- 
naciajn aranĝojn en GDR, aldoni 
pluajn,

— trovi la necesan subtenon por pli 
sisteme kaj kontinue eldoni inform- 
materialon pri GDR, beletron kaj 
fakmaterialojn,

— plivastigi la fakan aplikon de Es- 
peranto,

— atingi instituciigon de interlingvisti- 
kaj/esperantologiaj esploroj kaj 
instruadoj, kaj, surbaze de skizitaj 
taskoj, do necesas

— entute plialtigi la kvaliton de la 
agado de la Esperanto-Asocio kaj 
pligrandigi ĝian kontribuon en la 
tutmonda Esperanto-movado.

Jen malgranda jubileo nia. Sed antaŭ 
ni staras granda: 1987 — 100 jaroj de 
Esperanto. Ni donu dignan kontribuon.

D. Blanke

Grava informo por ĉiuj 
abonantoj de „Saksa Kuriero"!
Ekestis sufiĉe konfuza situacio por la 
eldonistoj de „Saksa Kuriero"! Multaj 
abonemuloj pagis la jarkotizojn per 
poŝtĉeka transpago, sed la komputilo 
ne presis la adresojn kaj nomojn sur 
la avizojn. Tial la leipzig-aj eldonistoj 
ne korekte scias, kiuj personoj enpagis 
la sumojn. Se vi jam pagis, sed ne 
ricevis ĝis nun la menditajn numerojn, 
bonvolu, skribi al:
Kulturb.d. DDR Bezirksvorst. Esperanto 
DDR—7010 Leipzig
Kathe-Kollwitz-StraBe 115.
Aldonu viajn nomojn, adreson kaj la 
informon, kie kaj kiam vi pagis la 
abonkotizojn. Per tio vi povas al vi kaj 
al ni. Anticipan dankon!

Distrikta Estraro Leipzig de GDREA
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Dua disertacio pri interlingvistiko de Blanke

1976 Detlev Blanke (Berlin, GDR) dok- 
toriĝis per disertacio pri komparo de 
la vortfarado de la germana lingvo 
kaj Esperanto1). La titolon ndoctor 
scientiae philosophiae (Dr. se. phil.) li 
akiris per defendo de dua doktoriga 
disertacio la 13an de februaro 1985. 
Ĝi havas la titolon ..Bazaj demandoj 
de la evoluo de planlingvoj — sub 
aparta konsidero de Esperanto".
La Senato de la Scienca Konsilantaro 
de Humboldt-Universitato Berlin 
(GDR) akceptis la laboraĵon kiel „di- 
sertacion B", t. e. en kelkaj landoj 
..habilitacia disertacio" aŭ disertacio 
por fariĝi ..doktoro de sciencoj" (So- 
veta Unio). Per tiu en GDR plej 
alta scienca grado al la sukcesinto 
estas principe malferma ĉiu scienca 
universitata aŭ akademia kariero — 
se ekzistas ŝtata intereso pri la fako. 
La ekspertizojn verkis la universitataj 
profesoroj Georg Friedrich Meier (ko- 
munikad-scienco, ĝenerala lingvistiko, 
Humboldt - Universitato), Johannes 
Klare (romanistiko, Humboldt-Univer- 
sitato) kaj Frank Hausler (slavistiko, 
Pedagogia Altlernejo Magdeburg). 
Verŝajne la unuan fojon en la historio 
de lingvoscienco oni donis tiun gradon 
por la fako ..Komunikado scienco (in- 
terlingvistiko)“ Per tio — almenaŭ no- 
menklature — oni kreis precedenton 
kazon.
La disertacio konsistas el du volumoj: 
I: la teksto (417 + 2 p.), II: notaro, 

217 p. (pli ol 500 notoj kaj 2000-titola 
bibliografio ordigita laŭ 23 sekcioj, 
kun materialo i. a. el 280 etnolingvaj 
kaj planlingvaj revuoj).
La sama teksto aperos sub la titolo 
..Plansprachen in Theorie und Praxis" 
(planlingvoj en teorio kaj praktiko) 
1985 en Akadcmie-Verlag Berlin 
(mendo-numero 7535643) kaj estos 
internacie mendebla per la kutimaj 
libroeksportaj vojoj, aŭ ĉe UEA kaj 
GDREA. Prezo: ĉirkaŭ 25 markoj. En 
GDR mendojn akceptas la kutimaj 
librovendejoj. Valoras substreki, ke te- 
mas pri libro traktanta ne precipe 
Esperanton sed precipe la planling- 
vistikon.
Ĉirkaŭ 75 % de la tekstoj traktas la 
planlingvan fenomenon kun siaj diven 
saj aspektoj kaj nur 25 % aparte Es- 
peranton. 33 % bibliografio en-
tenas esperantologiajn titolojn.
La aŭtoro klopodis kritike prilabori kaj 
utiligi la ĉefan internacie akireblan 
materialon ĝis fino de 1983.
Elirante de la rilatoj inter lingvopla- 
nado kaj planlingvo li traktas la „arte- 
faritan" aŭ la „konscian" en la lingvo- 
evoluado, tre detale diskutas la divcr- 
sajn terminojn (pli ol 20) ĉirkaŭ la 
ĉefa termino ,.planlingvo" kaj prezcn- 
tas konsiderojn kaj materialojn pri la 
nombro de planlingvoj kaj pri ĉefaj 
motivoj de ilia ekestiĝo. Detala ĉapitro 
prezentas la kontraŭdirajn kriterojn 
de lingvistoj, laŭ kiuj oni konstruu 
planlingvojn. Diversaj klasifikoj estas 
kritike prezentaj kaj kompletigataj per 
la klasifiko „laŭ komunikada funkcio" 
(planlingvaj projektoj, semiplanling- 
voj, planlingvo (= Esperanto)).
Sekvas trakto de ĉefaj pazigrafioj, 
aprioriaj kaj aposterioriaj planlingvaj 
projektoj (resp. semiplanlingvoj) kaj 
Volapuko.
Aparte detale estas traktitaj la sistemoj 
de la naturalismo skolo kaj tre detale 
laŭ originalaj dokumentoj — la histo- 
rio de Internationa! Auxiliary Language 
Association (IALA). 100 paĝoj traktas 
pri Esperanto, la lingvopolitika rolo 
de Zamenhof, la strukturo kaj lingvaj 
ecoj de Esperanto (grafemoj, fonemoj, 
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morfemaro, vortfarado, vorto kaj signi- 
fo, strukturo de la leksiko, sintakso, 
lingvo-tavoloj kaj stiloj, evoluo-stabi- 
leco-normo), lingva komunumo de Es- 
peranto kaj apliko de Esperanto en la 
praktiko.
Tre mallonga ĉapitro pri la rilatoj in- 
ter planlingvoj kaj interlingvistiko finas 
la libron.
La traktado de la ĉefaj planlingvaj 
sistemoj akcentas pli forte — ol ĝis 
nun farite — la komunikado-funkcion 
kaj aliajn socilingvistikajn aspektojn 
de la planlingvaj movadetoj.
Sendube la ĉapitro pri Esperanto de- 
vintos esti pli ampleksa. Sed drasta 
spaclimigo tion malhelpis. Eventuale 
la libro efikos stimulige tiel, ke la el- 
donejo pretos publikigi apartan mono- 
grafion pri Esperanto. Jam ekzistas 
flanke de la eldonejo konsideroj por 
traduko alinacilingven. Por tiuj tra- 
dukoj la aŭtoro pretas pliampleksigi la 
ĉapitron pri Esperanto.
La libro estas aparte riĉe bibliogra- 
fiata pro du kaŭzoj: a) La temo en 
nacilingvaj medioj renkontas ofte skep- 
tikecon. Detala utiligo kaj prezento de 
faka literaturo montras la maturecon 
de la temo. b) Se jam por informitaj 
interlingvistoj kaj esperantologoj ofte 
estas nekonataj multaj tre specialaj 
valoraj studoj, des pli nekonataj ili 
estas por nove interesigitaj sciencistoj, 
laborantaj en nacilingva medio, lli 
havos rapidan starton pro la pretigita 
kaj tralaborita bibliografio, verŝajne 
la plej ampleksa kaj plej moderna 
aktuale internacie akirebla. La aŭtoro 
planas prilabori multe pli ampleksan 
bibliografion surbaze de sia 6000- 
titola sliparo.

') Presita: Detlev Blanke: Plansprache und 
Nationalsprachc. Einige Probleme der Wort- 
bildung des Esperanto und des Deutschon in 
konfrontativer Darstellung, Linguistische Stu- 
dien, Reihe A, Arbeitsberichte, Nr. 85, Aka- 
demie der Wissenschaften der DDR, Zentral- 
institut fŭr Sprachvvissenschaft, Berlin 1982, 
161 p. Havebla ĉe UEA.

Hans Heinel dankas
Mi ricevis multajn gratulojn de la membroj 
de GDREA kaj el eksterlando okaze de mia 
60a naskiĝtago kaj estas ĝojigite pro la afa- 
bleco, kiun oni dediĉis al mi. Ne povante 
danki al ĉiu persone, mi per ĉi-tiu vojo el- 
kore dankas al ĉiu gratulinto.

Hans Heinel

Esperanto en vjetnama universitato

Trovinte utila kaj necesa la uzadon de 
diversaj lingvoj (angla, rusa, franca, 
germana) por disvastigi la rezultatojn 
de sciencoj kaj tekniko en la mondo, 
la universitato de Can-Tho (Vjet- 
namio) bone utiligas ankaŭ Esperan- 
ton en pluraj medioj: medicina, agri- 
kultura, scienca kaj ankaŭ en sia 
duonmonata revuo.
Turnante sin al la 100-jara jubileo de 
Esperanto, la Universitato de Can-Tho 
projektas — precipe por la universita- 
ta personaro, kiu jam posedas multajn 
lingvojn, fondi Esperantan klubon, ce- 
lante pliprofundigi en la lernadon, 
propagandi per esperantaĵoj, prelegi 
pri la vivo de Zamenhof kaj pri la 
evoluo de Esperanto en la mondo, 
organizi Esperanto-kursojn, per Espe- 
ranto prezenti epitomon de la Universi- 
tato aŭ multajn sukcesajn rezultatojn 
de studada programo spertojn pri 
sciencoj kaj tekniko en diversaj fakoj, 
aperigi dupaĝan informilon pri Espe- 
ranto kaj studado (esperantlingve evi- 
dente). Ni jam disponas spacon por 
ricevi artikolojn (skribitajn en ĉiuj 
fremdlingvoj) alvenintajn el ĉiuj mond- 
anguloj.
Freŝdate la Universitato estis organi- 
zinta ekspozicion de Esperantaj libroj: 
unuafoje en la universitato mem kaj 
duafoje en la Pedagogia Altlernejo.
La Universitato kreis en la Fakoj de 
Sciencoj kaj Tekniko Esperantajn kur- 
sojn rezervitajn por profesoroj kaj do- 
centoj kaj jam eldonis poŝvortaron Es- 
peranto-vjetnaman, entenantan 2000 
vortojn. La 15an de julio 1984 okazis 
malfermo de la centra kurso de fremd- 
lingvoj: rusa, angla, franca, kampuĉa 
kaj Esperanto.
Do, la Universitato de Can-Tho plene 
elmontras sian aktivecon kaj atendas 
helpon de ĉiuj frataj universitatoj.
Estas dezirinde, ke ankaŭ aliaj Espe- 
rantaj kluboj respondu al tiu alvoko, 
interŝanĝu esperantajojn pri scienco 
kaj tekniko kaj pri lernado kaj subtenu 
tian fratecon.

Adreso: Universitato de Can-Tho,
1 strato TU’-DU’C, Can Tho, 
Vjetnamio
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Universitata disertacio pri Esperantaj 
libroj

En junio 1984 Eleonora Worsztynowicz 
prezentis ĉe la Universitato de Poznan 
sian licencian disertacion sub la temo 
„Kolektoj de Esperantaj eldonajoj". 
Tiu 180-paĝa disertacio, kiun alte 

aprezis la Libroscienca lnstituto kaj 
polaj esperantologoj, donas multflan- 
kan analizon laŭ historio kaj nuna sta- 
to, kaj ankaŭ eltiras konkludojn por 
la estonto lige kun la centjariĝo de 
Esperanto. La adreso de la aŭtorino: 
Eleonora Worsztynowicz, ul. Poznanska 
26/37, PL—63-100 Ŝrem, Pollando.

Grundfragen der Entwicklung von Plansprachen
— unter besonderer Berŭcksichtigung des Esperanto

Detlev Blanke

T h e s e n zur Dissertation B

1. Plansprachen sind nach gewissen Kriterien 
bewuBt geschaffene Sprachen, die der 
internationalen Kommunikation dienen 
sollen.

2. Die wissenschaftliche Untersuchung von 
Plansprachen
a) konfrontiert die Linguistik mit einer 

Reihe von sprachvvissenschaftlichen 
Grundfragen,

b) leistet einen spezifischen Beitrag zur 
Behandlung von Problemen aus ande- 
ren Wissenschaftsbereichen (z. B, Ef- 
fektivierung des Fremdsprachenunter- 
richts, Senkung des u. a. durch die 
Sprachbarriere bedingten Informations- 
verlustes, internationalistische Person- 
lichkeitsbildung durch internationale 
plansprachliche Kommunikation u. a.),

c) ist von Bedeutung fŭr die weitere Er- 
hdhung des Ouantums und der Quali- 
tat realer internationaler plansprach- 
licher Kommunikation (gegenwartig vor 
allem auf das Esperanto bezogen) und

d) ist somit erforderlich fŭr die Bestim- 
mung der moglichen zukŭnftigen Rolle 
von Plansprachen bei der Rationalisie- 
rung der internationalen sprachlichen 
Kommunikation (= l n te r l i ng u ist i k. Vgi. 
These 4).

3. Die bisher noch relativ unzureichende Be- 
reitschaft seitens der Linguistik, die Plan- 
sprachen zu erforschen, hat komplexe Ur- 
sachen und ist u. a. begrŭndet durch
a) die Unterschdtzung der Kompliziertheit 

und der zunehmenden Brisanz des in- 
ternationalen sprachlichen Kommunika- 
tionsproblems,

b) das Fehlen einer Theorie ŭber die 
planmaBige Gestaltung internationaler 
sprach li cher Kommunikationsbeziehun- 
gen,

c) das teilvveise Nachvvirken ŭberholter 
sprachtheoretischer und sprachphilo- 
sophischer Auffasungen (Organismus- 
konzept),

d) terminologische Unklarheiten und MiB- 
verstandnisse (Kunstsprache, Hilfs- 
sprache, VVeltsprache),

e) Di lettantismus in der Plansprachen- 
bevvegung selbst und

f) eine weit verbreitete Unkenntnis ŭber 
die Geschichte, Struktur, Entwicklung 
und bisherige tatsdchliche Kommunika- 
tionsleistung von Plansprachen.

4. Unter l nter l i ng u isti k kann man die inter- 
disziplinare sprachvvissenschaftliche Diszi- 
plin verstehen, welche die internationale 
sprachliche Kommunikation mit allen ihren 
politischen, dkonomischen, sozialen, in- 
formationstheoretischen und anderen As- 
pekten erforscht. Ein Hauptbereich der 
Interlinguistik ist die Plansprachentheorie. 
Interlinguistische Forschungen mŭssen die 
in Plansprachen verdffentlichte reichhaltige 
Literatur berŭcksichtigen.

5. Die bis in die Gegenwart hdufig feststell- 
bare Unterscheidung von „toten" und 
„lebendigen“ sovvie „natŭrlichen" und 
..kŭnstlichen" Sprachen geht letztlich auf 
den EinfluB sprachdarwinistischer Ideen 
zurŭck und erschwert das Verstandnis fŭr 
die Rolle des Bev/uBten in der Sprach- 
entvvicklung und den Zugang zum Wesen 
von Plansprachen. Die Auseinandersetzun- 
gen mit Plansprachen (..kŭnstlichen Welt- 
hilfssprachen"), wie sie unter Linguisten 
seit Ende des 19. Jahrhunderts gefŭhrt 
werden, waren von Bedeutung fŭr die 
Auspragung einer aktivon Haltung der 
Linguistik zur Sprache, ais einem bewuBt 
und planmdBig zu gestaltenden Kommu- 
nikationsmittel.

6. Zu den zahlreichen Beweisen bewuBter 
(«kŭnstlicher") Sprachschaffung und 
Sprachveranderung gehdren ais planmdBig 
gesteuerte gesellschaftlich relevante Pro- 
zesse vor allem die Anderung des Status 
von Ethnosprachen zu Nationalsprachen, 
Orthographiereformen und Schriftreformen, 
die Neuschaffung von lexikalischem Ma- 
terial sovvie die Schaffung von Termino- 
logien.
Zwische den planmdBig vorgenommenen 
Veranderungen innerhalb von Ethnospra- 
chen und der Schaffung von Plansprachen 
besteht dem Wesen nach auf der Ebene 
der Sprachstruktur kein grundsdtzlicher 
Unterschied. Bei Ethnosprachen hat die 
Sprachplanung teilverandernden oder teil- 
erneuernden, bei Plansprachen dagegen 
gesamtschaffenden Charakter.

7. Im Interesse einer groBeren terminologi- 
schen Klarheit und Einheitlichkeit in der 
interlinguistischen Forschung und zur Ver- 
meidung von MiBverstandnissen ŭber das 
Wesen und die gesellschaftliche Funktion 
von Plansprachen ist es von Vorteil, die 
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zahlreichen Bezeichnungen, die es fŭr den 
Begriff ,in internationalen Beziehungen 
verwendete Sprache’ gibt, nach zwei Be- 
deutungsmerkmalen zu ordnen:
a) .Herkunft, Entstehungsart' (u. a. kŭnst- 

liche, natŭrliche, synthetische, konstru- 
ierte, geplante Sprache; Kunst-, Plan- 
sprache) und

b) .kommunikative Rolle, Vervvendungs- 
zvveck' (u. a. Universal-, Hilfs-, VVelt-, 
Welthi Ifs-, Gemein-, Verkehrs-, Welt- 
verkehrs-, Zvvischensprache; allgemeine, 
universelle, internationale, transnatio- 
nale Sprache; Interlingua, Lingua 
franco).

Sind die von Menschen fŭr Zvvecke der 
internationalen Kommunikation bevvuBt ge- 
schaffenen Sprachsysteme gemeint, so 
sollte an Stelle samtlicher anderer Be- 
zeichnungen der sich auch internationa! 
zunehmend durchsetzende Terminus ,inter- 
nationale Plansprache' gevvahlt vverden.

8. Bei der Entstehung der meisten der bisher 
ca. 1 OOO Plansprachenprojekte vvaren 
philosophische Motive (apriorische philo- 
sophische Projekte, Godes Interlingua), 
Motive des Pazifismus und der Volkerver- 
sohnung (Esperanto) und nationalistische 
Motive (Wede) beteiligt sovvie die Ab- 
sicht, einen praktischen Beitrag zur Er- 
leichterung der internationalen sprach- 
lichen Verstdndigung zu leisten.

9. Die in der Linguistik anzutreffende Auf- 
fassung, daB alle Sprachen ais Fremd- 
sprachon gleichermaBen schvver (oder 
gleichermaBen leicht) erlernbar seien, je- 
de Sprache fŭr die eigene Sprachgemein- 
schaft optimal und eine Bevvertung von 
Sprachen und Sprachebenen untereinander 
hinsichtlich ihrer Leistungsfdhigkeit fŭr die 
Kommunikation daher nicht moglich sei, 
kann aus der Sicht der Plansprachentheo- 
rie in dieser Form nicht akzeptiert vverden. 
Fŭr Konstrukteure von Plansprachen (wie 
auch fŭr die Sprachplanung selbst) ist 
eine Bevvertung sprachlicher Ebenen und 
sprachlicher Eigenschaften und eine Unter- 
suchung der Frage, was ..leicht" und was 
..schvver" erlernbar sei (absolut und rela- 
tiv im Vergleich zu einzelnen Ethnospra- 
chen), unumgdnglich, obgleich diese Be- 
vvertungen und entsprechende Entscheidun- 
gen mangels objektiver exakter Kriterion 
stark intuitiven Charakter tragen. Jede 
Plansprache ist das Ergebnis vergleichen- 
der Bevvertung ethnosprachiger Struktur- 
elemente und Eigenschaften.

10. Sovvohl in der Diskussion ŭber Planspra- 
chen unter Linguisten ais auch in der Ge- 
schichte der Plansprachen selbst stehen 
sich zvvei Auffassungen ŭber die Anvven- 
dungsbreite von Plansprachen gegenŭber:
a) Plansprachen sollen fŭr moglichst viele 

Bereiche der Kommunikation geeignet 
sein, sovvohl fŭr allgemeine praktische 
Zvvecke ais auch fŭr Wissenschaft und 
Technik sovvie fŭr kŭnstlerischen Aus- 
druck (Literatur).

b) Plansprachen sollen sich auf die allge- 
meinen praktischen Bereiche der Kom- 
munikation und auf Wissenschaft und 
Technik beschranken und den kŭnstle- 
rischen Ausdrucksbereich aussparen.

In der Geschichte der Plansprachen hat 
sich nur die Auffassung von der umfassen- 
den Anvvendung (a) bevvahrt (Esperanto).

11. Eine vvesentliche Rolle spielt in der Ge- 
schichte der Plansprachen sovvie in der lin- 
guistischen Diskussion dozu die Frage nach 
der Internationalitat der Lexik. Die Auf- 
fassung ŭber den anzustrebenden Grad 
der Internationalitat (romanische —> 
europaische —> globale Internationalitat) 
vvurde zur Grundlage der Entstehung gan- 
zer Gruppen von Projekten und stimulierte 
Reformen und die Weiterentwicklung von 
Plansprachen.
Eine besondere Rolle spielt das eng auf 
die romanische Lexik bezogene Verstdnd- 
nis von Internationalitat, das gleichgesetzt 
vvird mit ..Natŭrlichkeit" der Plansprache 
(naturalistische Projekte) und europa- 
zentrische und sprachrelativistische Auf- 
fassungen mit z. T. antikommunistischen 
Akzenten zur Grundlage hat. (Vgi. These 
17)

12. Die verbreitetste Klassifikation, vvelche die 
Plansprachenprojekte nach ihrem Abstand 
zu Ethnosprachen ordnet (apriorische, 
aposteorische, gemischte Systeme) sovvie 
Klassifikationen, die strukturelle Gesichts- 
punkte berŭcksichtigen, vverden dem We- 
sen der Sprache nicht gerecht, denn die 
Sprache ais gesellschaftliche Erscheinung 
kann sich nur in der gesellschaftlichen 
Kommuniktion voli realisieren.
Den ŭblichen Einteilungen folgend vver- 
den sehr hdufig
a) Projektskizzen und detailliert ausge- 

arbeitete Systeme,
b) dilettantische Vorschldge und linguis- 

tisch gut durchdachte Entvvŭrfe,
c) Projekte und bereits in der Praxis funk- 

tionierende Systeme auf die gleiche 
Stufe gestellt und mit gleichen Metho- 
den beschrieben.

Eine solche Verfahrensvveise erschvvert eine 
vvissenschaftliche Beschreibung der Plan- 
sprachen. Die Etappen eines Planspra- 
chensystems von seiner Veroffentlichung 
ŭber einzelne Stufen der internationalen 
Verbreitung, der praktischen Anvvendung 
in der Korrespondenz, in der Presse, fŭr 
V/issenschaft und Technik und in der Li- 
teratur bis hin zur politisch und sozial 
differenzierten Vervvendung auf Veran- 
staltungen, im Rundfunk oder ais Fami- 
lienspraohe stehen quolitotiv unterschied- 
liche Grade in der Entvvicklung von einem 
Projekt zur Sprache (Sprdchvverdung) dor 
und erfordern eine entsprechende Berŭck- 
sichtigung in der Klassifikation.
Die Unterteilung in a) Projekte, b) Semi- 
plansprachen (= nur zum Teil vom Pro- 
jekt zur Sprache realisierte Systeme) und
c) Plansprachen, soli diesen qualitativen 
Entvvicklungsstufen Rechnung tragen. Die 
Grenzen zvvischen diesen drei Gruppen 
sind flieBend.

13. Eine gesonderte Gruppe von Plansprachen- 
projekten sind Pasigraphion (Weltsinn- 
schriften). Sie sind durch das Fehlen einer 
phonologischen Ebene gekennzeichnet. Sie 
verfŭgen nur ŭber eine graphische Ebene, 
so daB ihre internationale Einsetzbarkeit 
beschrankt bleibt.
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Pasigraphie»!, die wie alle Plansprachen 
zur Geschichte des semiotischen Denkens 
gehoren und deren Widersprŭche und 
Spezifika vviderspiegeln, enthalten, u. a. 
Anregungen fŭr internationa! einsetzbare 
Piktogrammsysteme (Sport, Tourismus, 
Verkehrsvvesen u. a.). Zu den am boston 
ausgearbeiteten modernon Systemen ge- 
hdrt die aposteriorische ideographische 
Pasigraphie Ŝafo (Eckart 1951).

14. Aus der Gruppe der apriorischen Sprach- 
projekte, die keine Beziehungen zu ethno- 
sprachigem lexikalischen Material auf- 
vveisen, sind die besonders im 17. und
18. Jahrhundert entstandenen, aber auch 
im 20. Jahrhundert nachweisbaren philo- 
sophischen Systeme von Interesse. Sie ba- 
sieren auf Versuchen einer Gliederung des 
menschlichen Wissens und beeinfluBten 
u. a. die Entstehung von Klassifikationen, 
Sachgruppenvvdrterbŭchern und formali- 
sierten Wissenschaftssprachen.
In erster Linie Ausdruck sprachphilosophi- 
schen Bemŭhens nach enger Verbindung 
von Sprache und Denken (die Sprache 
ais ..Algebra der Ideon" zur Verbesserung 
des Denkens) sind diese geschlossenen 
Systeme fŭr Zwecke der internationalon 
Kommunikation ungeeignet.

15. Von don Modifizierungen klassischer Spra- 
chen weisen vor allem Projekte auf der 
Grundlage des Lateins (so die Semiplan- 
sprache Latino sine flexione, 1903 Peano) 
auf die vvichtige Rolle lateinischer lexika- 
lischer Elemente in internationalen Plan- 
sprachen hin. Jedoch sind die zahlreichen 
Versuche einer Wiedereinfŭhrung des La- 
teins oder bearbeiteter Varianton des 
Lateins Anachronismen und keine echte 
Alternative zu modernen Plansprachen des 
naturalistischen (These 17) oder autono- 
men Typs (These 18).

16. In der Gruppe der Projekte, die auf Modi- 
fizierungen moderner Ethnosprachen be- 
ruhen, verdienen die Basicsprachen und 
Reformsprachen gevvisses Interesse. Das 
Basic-English (Odgen 1931), versucht auf 
der Grundlage eines begrenzten Grund- 
vvortschatzes und von Paraphrasierungen 
sowohl methodisch den Zugang zum Nor- 
malenglisch zu erleichtern ais auch ais 
selbstandige Sprache zu funktionieren, 
zwei Dinge, die nur schvver miteinander 
vereinbar sind. Reformsprachen sind ortho- 
graphisch, lexikalisch und morphologisch 
bearbeitete Ethnosprachen (z. B. ein ,Welt- 
dialekt*  von Baumann 1915). Sie sollten, 
wie auch Basic-English, unverhohlen chau- 
vinistischen Zielen dienen.

17. Die Gruppe der naturalistischen Plan- 
sprachen mit den Semiplansprachen Occi- 
dental-l nterli ngue (de Wahl 1922) und 
Interlingua (Gode 1951) stellt neben der 
Gruppe der autonomen Systeme eine der 
beiden Hauptrichtungen im plansprachli- 
chen Schaffen des 20. Johrhunderts dor. 
Sie sind ais romanische Imitationssprachen 
stark etymologisch orientiert.
Funktional-kommunikative Gesichtspunkte 
(z. B. Erlernborkeit und Anvvendbarkeit 
auch fŭr Nichteuropaer) treten in den 
Hintergrund. Occidental-lnterlingue ist ein 
Versuch, die einander vvidersprechenden 

Prinzipien der romanischen Internationali- 
tat mit RegelmaBigkeit durch eine relativ 
autonome VVortbildung zu verbinden. In- 
terlingua ist ais Modellierung des Stan- 
dard-Average-European (Whorf) ein Pro- 
dukt des Sprachrelativismus und durch ex- 
treme Romanizitat und vollige Imitation 
romanischer V/ortbildungsmuster gekenn- 
zeichnet. In der Begrŭndung fŭr die Bau- 
prinzipien ihrer Projekte vervvenden die 
Anhanger der naturalistischen Schule eli- 
tare europazentristische Argumente mit 
einer antikommunistischen Komponente.

18. Die andere und zugleich erfolgreichste 
Hauptrichtung im plansprachlichen Schaf- 
fen des 19. und 20. Jahrhunderts wird 
durch die Gruppe der autonomen Plan- 
sprachen reprdsentiert, deren Hauptver- 
treter Esperanto (Zamenhof, 1887) und Ido 
Beaufront/Couturat 1907) sind. Diese Sy- 
steme, die ebenfalls vor allem romani- 
sches Material vervvenden, sind durch Re- 
gelungen im graphematischen, phonologi- 
schen, lexikologischen, morphologischen 
und grommatischen Bereich gekennzeich- 
net. Diese Regelungen sind nicht durch 
etymologische sondern durch funktional- 
kommunikative Gesichtspunkte bcstimmt. 
Sie verfŭgen ŭber ein von Ethnosprachen 
unabhangiges leistungsfahiges Wortbil- 
dungssystem und damit ŭber reiche Ent- 
vvicklungspotenzen.

19. Ido, die bisher erfolgreichste Semiplan- 
sprache, ist eine Reform des Esperanto 
mit dem Versuch, das lexikalische Material 
vveiter zu romanisieren und die Wortbil- 
dungsregeln zu prazisieren.
Ais ernsthafte Kritik am Esperanto stimu- 
lierte cs dessen vvissenschaftliche Erfor- 
schung (Esperantologie) und vermittelt 
schdpferische Impulse zur Weiterentwick- 
lung der Plansprache Zamenhofs. Die Gc- 
schichte des Ido und seiner Sprachgcmein- 
schaft zeigt eine Unterschatzung der Fra- 
gen der Stabilitat und eine ungerechtfer- 
tigte Eingrenzung der anzustrebenden 
Anvvendungsbreite.

20. Das erste System, das eine gevvisse prak- 
tische Rolle in der internationalen Kom- 
munikation spielen konnte und zugleich 
der vvichtigste Vertreter der Gruppe der 
apriorisch-aposteriorischen Mischsprachen 
darstellt, ist das Volapŭk (Schleyer 1879). 
Dor trotz offensichtlicher sprachlicher Mdn- 
gel fŭr kurze Zeit relativ groBe Erfolge 
des Volapŭk sovvie der rasche Zerfall sei- 
ner Sprachgemeinschaft provozierte dio 
ersten grundsatzlichen Diskussionen unter 
Linguisten zum Phanomen Plansprache. 
Die Entvvicklung des Volapŭk vermittelte 
grundlegende Erfahrungen und Lehren 
u. a. zur erforderlichen Struktur von Plan- 
sprachen, zur Rolle der Kommunikations- 
gemeinschaft und dor Autoritat einzelnor 
Persdnlichkeiten sovvie von nichtsprachli- 
chen Faktoron (Ideale) bei der Einfŭhrung 
einer Plansprache in die Praxis.

21. Obgleich eine Reihe von Problemen der 
Ouellen, Struktur, Funktion, Entvvicklung 
und Kommunikationsleistung von Plan- 
sprachen in gevvissem MaBe an Plan- 
sprachenprojekten und Semiplansprachen 
untersucht und dargestellt vverden kann, 
so ist das in vollem Umfang lediglich 
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am Esperanto, der bisher cinzigen reai 
existierenden Plansprache mit einer welt- 
weit funktionierenden Sprachgemeinschaft, 
mdglich.

22. Die Faktoren, die von Bedeutung fŭr den 
relative Erfolg des Esperanto sind, konnen 
in a) sprachliche und b) nichtsprachliche 
unterteilt vverden.
Zu den sprachlichen Faktoren gehdren u. a.
a) die fast phonematische Orthographie,
b) der vorvviegend romanische Morphem- 
bestand, c) das autonome Wortbildungs- 
system, d) der stark agglutinierende und 
isolierende Charakter der Morphologie 
und e) die morphologische Bezeichnung 
eines ŭberschaubaren Systems grammati- 
scher Kategorien.
Diese Strukturcigenschaften des Esperanto 
sind ein Ausdruck der intuitiven Bemŭhung 
Zamenhofs, sich an den Erfordernissen 
weltweiter praktischer Kommunikation und 
nicht an etymologischen Gesichtspunklen 
zu orientieren.

23. Fŭr das Wirken der nichtsprachlichen Fak- 
toren vvar von groBer Bedeutung, daB 
Zamenhof eine Reihe vvesentlicher lingui- 
stischer GesetzmaBigkoiten intuitiv richtig 
erkannt hatte und in sein sprachpolitisches 
Handeln einflieBen licB. Dozu gehdren
a) Zamenhofs Verstandnis der Bedeutung 
mdglichst breiter Anvvendungsbereiche der 
Plansprache (vgi. These 10), b) sein rich- 
tiges Erfassen der Rolle des Kollektivs 
bei der Sprachentvvicklung, c) das Wirken 
fŭr ideolle (humanistische) Werte und 
Bindungen zvvischcn den Anhangcrn der 
Plansprache mit groBer Bedeutung fŭr die 
Herausbildung einer stabilon Sprachge- 
meinschaft, d) das Verstandnis der Dia- 
lektik von Entvvicklung und Stabilitdt, das 
seinen Ausdruck sovvohl in der raschen 
lexikalischen Komplettierung der Sprache 
durch Ubersetzungen ais auch in der Ko- 
difizierung einer Norm (1905) fand und
c) die systematische Schaffung von Orga- 
nisationen und Institutionen innerhalb der 
Sprachgemeinschaft ais Ergebnis und zu- 
gleich ais Grundlage der zunehmenden 
Praxis der Sprache.

24. Das phonologische System des Esperanto 
hat sich im Laufe der zunehmenden mŭnd- 
lichen Vervvendung der Sprache und der 
dodurch vvirkenden zentripetalen Faktoren 
stabilisiert. Es ist durch cine vorvviegend 
offene Aussprache der Vokale a, o, i, u, e 
(ncben der auch ais noch normgerecht gel- 
tenden gcschlossenen) gekennzeichnet. 
Die Aussprachnorm vvird unter Berŭcksich- 
tigung der sehr verschiedenen ethnospra- 
chigen Artikulationsbasen der Esperanto; 
sprecher zvveckmaBigervveise nicht eng an- 
gesetzt und ist in erster Linie durch Pho- 
nemoppositionen bestimmt. Wie u. a. 
Rundfunksendungen deutlich ma che n, ist 
die phonologische Redundanz im allge- 
meinen ausreichend, doch gibt es auch 
gelegentlich Redundanzmangel (z. B. bei 
den Personalpronomen: mi, vi, II, ŝi, ĝi, 
ni, vi, ili).

25. Die vorvviegend aus romanischen Sprachen 
stammenden Morpheme des zEsperanto 
sind durch Unveranderlichkeit (Fehlen von 
Allomorphen) und durch eine hohe Kom- 

binierbarkeit gekennzeichnet. Diese Eigen- 
schaften sind eine vvichtige Voraussetzung 
fŭr das elastische und sehr produktive 
Wortbildungssystem der Plansprache. Auf- 
grund ethnosprachiger Einflŭsse, des Wir- 
kens der Analogie, der Faktoren der 
Sprachokonomie u. a. gibt es neben gut 
motivierten V/ortbildungen auch Erschei- 

nungen der Idiomatisierung.
26. 13 monofunktionale grammatische Flexions- 

morpheme, 4 v/ortkategoriale Suffixe (Sub- 
stantive: -o, Adjektive: -a, Verbon im 
Infinitiv -i, abgcleitete Adverbien -e) so- 
vvie die morphologische Bezeichnung des 
(oft kritisierten) Akkusativs (-n) crleichtern 
die klare Strukturierung von Satzon. Die 
vorherrschende Satzgliedfolge ist SPO und 
SPA. Jedoch sind auch stilistisch und sc- 
mantisch nuancierende andere Folgen 
moglich.

27. Da das Esperanto seit fast 100 Jahren den 
sich verdndernden kommunikativen Anfor- 
derungen der Sprachgemeinschaft entspre- 
chen muB, entvvickelt und verandert es 
sich. Die Hauptvvege der Bereicherung des 
Wortschatzes im Esperanto sind
a) Wortbildungen, die den aŭtonomon 

Wortbildungsregeln des Esperanto fol- 
gen (mal/san/ul/ej/o — Krankenhaus) ;

b) ^bernahme neuer Grundmorpheme 
(hospital/o, klinik/o).
Es kommt zur Bildung von Archaismen 
(paf-il-eg-o — kanono, signo de poŝto = 
poŝtmarko). Die unter b) ervvdhnte Rich- 
tung in der VVortschatzbereicherung (natu- 
ralistische Komponento) sorgt fŭr die 
□ bernahme zahlreicher in den Ouellspra- 
dien motivierter Morpheme (pre-leg/i, 
sub-skrib-ci/o), die vom Standpunkt der 
autonomen synchronen VVortbildung des 
Esperanto jedoch unmotiviert sind.

28. Die jeder Sprache eigene Tendenz der 
Zunahme von Polysemie dor Lexemo, ein 
Ausdruck der Diachronie, ist auch im Espe- 
ranto zu beobachten, vvird aber durch das 
spezifische NormbovvuBtsein der Sprochgc- 
meinschaft gehemmt bzw. durch regelnde 
Eingriffe von Sprachbenutzern (z. B. 
Schriftstcller und Lcxikographen) in Grcn- 
zcn gehalten.

29. Es gibt echte Homonymc (Jiro — Lyra, 
2liro — ital. Geldeinheit) und morphologi- 
sche Homonyme (ibastono — Stock, 2bas- 
tono — BaBton). Homonymie ist im Es- 
peranto relativ gering ausgepragt.

30. Synonyme sind im Esperanto relativ zahl- 
reich. Sie
a) entstehen durch

das gleichzeitige VVirken der autono- 
men und naturalistischen Wortbildungs- 
komponente (redakt/ist/o — redaktor/o, 
deleg/it/ar/o — delegaci/o,

b) sind Ausdruck stilistischer Erfordernisse 
(maljuna — ait, literarische olda),

c) sind Ergebnis von Wechselbeziehungen 
zvvischen Berufsbezeichnungen (riport/ 
ist/o reportero) und Ausdrŭcken des 
Alltags (raport/ist/o, raportanto),

d) bezeichnen sachliche Bedeutungsnuan- 
cen (fabriko — uzino),

e) vviderspiegeln unterschiedliche politi- 
sche Verhdltnisse (popola parlamento 
— senato),

1

i
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f) unterscheiden die Allgemeinsprache 
(blind/ec/o) von der Fachsprache 
(amaŭrozo),

g) sind Ausdruck stiIistischcr Schattierun- 
gen und Bedeutungsnuancen (plori — 
vveinen; lamenti; plendi — klagen; 
singulti — schluchzen; ĝemi — stohnen 
usw.) und

li) fixieron untcrschiedliche ethnosprachigc 
Einflŭsse (satelito — sputniko, astro- 
naŭto — kosmonaŭto).

Viele Synonyme sind okkasionelle Bildun- 
gen.

31. Ausdruck der Beziehungen zvvischen der 
Plansprache und ihrem spezifischen 
Sprachtrager sind die sogenannten Espc- 
rantonyme, die nur aus der Geschichte 
der Sprachgemeinschaft heraus verstand- 
lich sind (z. B. interna ideo, fundamento, 
rondo familia, verda, krokodili, kabei).

32. Politische und ideologische Differonzic- 
rungon, wie sie in der Sprachgemeinschaft 
bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts 
deutlich nachvveisbar sind, findcn ihren 
Niederschlag im Wortschatz (Ausvvahl dor 
lexeme, Definitionen).

33. Dio Anvvvendung dos Esperanto fŭr wis- 
senschaftliche und fachliche Zvvecke fŭhrte 
zur Herausbildung einer Fachlexik, die, fŭr 
die cinzelnen Disziplinen in unterschied- 
lichem MaBe cntvvickelt, in bisher ŭber 
200 Fachvvorterbŭchern registriert ist. Die 
Vorteile der Plansprache, Prinzipien der 
internationalcn Terminologienormung an- 
zuvvonden, vverden in zunehmondem MaBe 
genutzt. Es konnen — vvenn auch in un- 
terschiedlichem MaBe — einige Haupt- 
sprachschichten (Hochsprache, Umgangs- 
sprache, Reduktionsvarianten) und Funk- 
tionalstilc (der Alltagsrede, der Belle- 
tristik, der Wissenschaft und der Journa- 
listik) unterschieden werden. Neben dem 
Stil der Alltagsrede ist der Funktionalstil 
der Belletristik besonders entvvickelt (Le- 
xik, Wortbildung, Syntax), da das Espe- 
ranto sehr frŭh fŭr die Schaffung litera- 
rischer Werke (Ubersetzungs- und Origi- 
nalliteratur) eingesetzt vvurde.
Die Plansprache verdankt ihre Entvvicklung 
und Stabilitdt in groBem MaBe ihrer An- 
vvendung fŭr literarisches Schaffen.

34. Die auf Verdnderung der Sprache drdn- 
genden zentrifugalen Faktoren (z. B. 
ethnosprachige Einflŭsse) und vereinheit- 
lichend und stabilisierend wirkende zentri- 
petale Faktoren stehen in einem Span- 
nungsverhaltnis zueinander. Zu den zentri- 
petalen Faktoren gehoren a) die frŭh- 
zeitige Schaffung von Modelltexten, b) die 
Ausvvahl und Kodifizierung der Norm,
c) das spezifische NormbewuBtsein der 
Sprecher (Strebon nach internationaler 
Verstdndlichkeit) und d) die Zunahme der 
praktischen Vervvendung bei stcigender, 
obgleich ungleichmaBiger, Internationali- 
sierung. Es gibt eber auch Erschoinungen 
ungenŭgender Normierung oder Nichtbe- 
achtung der Norm (z. B. Gebrauch des 
Artikols).

35. Die Entvvicklung der Sprachgemeinschaft 
ist durch eine zunehmende politische, fach- 
liche und organisatorische Differenzierung 
gekennzeichnet. Obgleich das Hauptver- 

breitungsgebiet des Esperanto Europa ist 
(und da besonders die sozialistische 
Staatengemeinschaft), gevvinnen doch 
auBereuropaischo Regionen (Asien, Latein- 
amerika), vvenn auch nur langsam, an Be- 
deutung.

36. Bei der praktischen Vervvendung der Spra- 
chc ŭborvviegt die schriftliche Nutzung bei 
langsamer Zunahmo der mŭndlichen Vcr- 
vvendung. Die Gesamtheit der durch Es- 
peranto realisierten Praxis vvird in zuneh- 
mendem MaBe eingeordnet in die kultu- 
rellen Aktivitatcn dor UNESCO und an- 
derer zvvischenstaatlicher Organisationen. 
Die fachvvissenschaftliche Vervvendung ge- 
vvinnt an EinfluB. Die literarische Produk- 
tion nimmt zu. GroBe Teile der Sprach- 
gemeinschaft leisten Beitrage im inter- 
nationalen Kulturaustausch und in der 
Friedensbevvegung. Weitere Entvvicklungen 
und Perspektivon des Esperanto und sei- 
ner Sprachgemeinschaft sind in erster 
Linie von den internationalen gesell- 
schaftspolitischen Entvvicklungsprozosscn 
abhangig.

37. Die Esperantologie, Teil der Interlingui- 
stik, erforscht die Ouellen, Struktur, Ent- 
vvicklung und Kommunikationsleistung des 
Esperanto und hat neben deskriptiven 
auch prdskriptive Aufgaben, was sie mit 
der Sprachplanung verbindet.

38. Forschungen zu Fragen der Interlinguistik 
und Esperantologio nehmen besonders im 
lctzten Jahrzehnt merkbar zu, obgleich sie 
insgesamt noch nicht befriedigen konnen. 
Sie sollten stĉirkcr institutionalisicrt und 
gefordert vverden.

(Enhavo: La tezoj do la habilitacia disertacio 
do Dctlcv Blanke)

Junulara biciklado 10. — 24. 8. 1985
La jam 4a junulara esperantista biciklado (laŭ 
la komencliteroj de la 7 unuaj partoprenintoj 
de la unua biciklado nomita DERSFIB) oka- 
zos de 10. — 24. 8. 1985. La etapoj iras de 
Wismar tra Schvverin, Plau, Robel, Fŭrstensee 
al Thomsdorf. Informojn donas Ronald Schind- 
ler, 1200 Frankfurt/O. Bardelebenstr. 5
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Nia prezidanto — 60-jara

Ekde 1981, kiam fondigis Esperanto-Asocio en Kultur- 
ligo de GDR, Hans Heinel estas la prezidanto de nia 
organizajo. Li ne estas novulo en nia asocio. Jam 1965 
li partoprenis seminarion de la ĵus fondita iama

Centra Laborrondo Esperanto en Oybin kaj trovis tian fortan kontakton al Es- 
peranto, ke li decidis enprofundiĝi en la lingvon kaj la movadon.
Ekde 1969 li apartenas al la Centra Laborrondo kaj ekde 1972 al ties prezidio. 
Dum la 70aj jaroj li krome estis prezidanto de la Distrikta Laborrondo Esperan- 
to en Karl-Marx-Stadt. Ĉiuj, kiuj havas la eblecon kunlabori kun Hans, tuj kon- 
statas liajn tre elstarajn ecojn: firma marksisma-leninisma klero, klara kaj forta 
politika pozicio kun samtempe alta elasteco kaj kompreno pri la realeco kaj 
preteco lukti por la vero (ne parolante pri la cento da anekdotoj, kiujn li konas). 
Li ne evitas komplikajn demandojn kaj ne donas facilanimajn respondojn. Tiuj 
karakteraj trajtoj de Hans Heinel ĉiam tre helpis al la evoluo de nia Asocio. 
Kvazaŭ roko — li trankvile gvidas la kunsidojn de la Asocio kaj ties prezidio, 
ĉiam havante la komprenon pri la esenco, ne perdiĝema en malgravaj detalajoj. 
Ofte li prelegas pri problemoj de la aktuala internacia kaj nacia politiko. Tio, 
kion oni bedaŭrinde ne povas diri pri ĉiu preleganto, validas por Hans. Li 
kapablas kapti kaj pensigi siajn aŭskultantojn.
Tre modesta en sia konduto sed firma kaj decidema pri politikaj, principaj de- 
mandoj, li kompreneme klarigas sian kaj ankaŭ aŭskultas alies opinion. Hans 
Heinel estas diplomita filozofo kaj direktoras subdistriktan klerigejon por funk- 
ciuloj de la partio.
Ni gratulas al li varme kaj tre kore okaze de lia 60a naskiĝtago, kiun li festis 
la 6an de majo 1985. Feliĉon, sanon kaj bonfarton por la estonteco deziras

Centra Estraro de GDREA

r

Hans Heinel antaŭ la Prezidia 
Konsilantaro

La Prezidia Konsilantaro estas la plej 
alta gvidorgano de Kulturligo de GDR. 
En ĝi estas reprezentataj ĉiuj asocioj, 
societoj, komisionoj, centraj laborron- 
doj kaj aliaj fakaj organizaĵoj de Kul- 
turligo, do ankaŭ la prezidanto de 
GDREA Hans Heinel. Al la Prezidia 
Konsilantaro ankaŭ apartenas pluaj 
tre gravaj sciencistoj, ministroj kaj 
aliaj influhavaj intelektuloj el la pu- 
blika vivo de la distriktaj organizaĵoj 
de KL. La Prezidia Konsilantaro 3-5foje 
dum la jaro kunvenas al plenkunsido 
kaj traktas temojn gravajn por la tuta 
organizaĵo. La 17an de januaro 1985, 

en ĉeesto de la vicministro por eksteraj 
aferoj la Konsilantaro traktis proble- 
mojn de la internacia agado de Kul- 
turligo. La referaĵon de la ministro 
sekvis diskutkontribuoj de reprezen- 
tantoj de la diversaj asocioj kaj so- 
cietoj de Kulturligo. Inter ili parolis 
ankaŭ la prezidanto de GDREA, Hans 
Heinel, En sia bonega kontribuo li 
koncize traktis la celojn kaj konkretan 
internacian agadon de GDREA sub- 
strekante la avantaĝojn de la asocio 
ne esti dependa de tradukservoj aŭ 
tradukistoj. La diskutkontribuo de Hans 
Heinel sendube efikis pozitive al la 
laboro de GDREA.
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Ni kore gratulas

Gratulojn al profesoro Schulmeister 
La Unua Sekretario de Kulturligo de 
GDR, prof. d-ro Karl-Heinz Schulmei- 
ster, festis la 6an de majo 1985 sian 
60an naskiĝtagon. La esperantistoj de 
GDR tre kore gratulas esprimante 
samtempe sian dankon al la jubileulo, 
kiu ĉiam efike kaj kompreneme sub- 
tenis la kulturpolitikan kaj fakan aga- 
don de GDREA. Ni deziras al prof. 
Schulmeister por la estonteco pluan 
kreivan-agadon en bona saneco kaj al 
li kaj ni sukcesojn en la komuna laboro.

CE de GDREA

Honora insigno por prof. Meier
Okaze de lia 65a naskiĝtago 20. 11. 
1984 pro liaj meritoj por la evoluigo de 
interlingvistiko prof. d-ro Georg Fried- 
rich Meier estis distingita per la ho- 
nora insigno de GDREA. Ni kore gra- 
tulas.

Honorinsigno por Zdenko Krimsky

Dum la ĉi-jara renkontiĝo de pacde- 
fendantoj en Pardubice/ĈSSR (rapor- 
ton vidu en n-ro 4/85) Zdenko Krim- 
sky, dum multaj jaroj ĝenerala sekre- 
tario de ĉeĥa Esperanto-Asocio, estis 
distingita per la Honorinsigno de la 
Centra Estraro de Esperanto-Asocio en 
Kulturligo de GDR. La insignon trans- 
donis la membro de la CE de GDREA, 
Hans-Jŭrg Kelpin, Zdenko Krimsky 
havas grandajn meritojn por la siste- 
ma pliprofundigo de la kunlaboro in- 
ter la esperantistoj de ambaŭ asociaj. 
Li elstaris pro politike ĉiam saĝa, prin- 
cipa kaj internaciisma sinteno kaj per- 
sone multege laboris por la realigo 
de la amikeckontrakto, kiun ĈEA kaj 
GDREA subskribis 1978 en Varna.

Distingo per la honorinsigno

La 26an de marto 1985, okaze de 
aranĝo lige al 20 jaroj Esperanto en 
Kulturligo, la Honorinsignon de la 
Centra Estraro de GDREA pro elstara 
agado ĉe la realigo de la celoj de 
GDREA ricevis Renate Berndt, Hedwig 
kaj Karl Maier kaj Hans Wegener, 
ĉiuj el Berlin.

Ŝi kaptas per sia arto

Jubileis la 21an de marto 1985 Eva 
Seemanova. Ankaŭ la esperantistoj el 
Germana Demokratia Respubliko vo- 
lonte aliĝas al la multaj gratuloj por 
la artistino. En GDR ŝi kelkfoje aperis 
sur la scenejo „en Rostock ŝi prezentis 
la kortuŝan dramigitan novelon de 
Anna Seghers ,La ekskurso de la mor- 
tintaj knabinoj". Mi memoras ankoraŭ 
tre bone, ke s-ino Seemanova afable 
parolis la tutan tekston sur sonbendon 
por la esperantistoj de GDR. La pre- 
zento de tiu novelo por mi estis tre 
forta travivajo. Ankaŭ en Berlin ŝi pre- 
zentis elektitan spektakleton kaj, en 
la kadro de IFER en Leipzig, morita- 
tojn. Tiuj tri prezentadoj en GDR jam 
pruvas la multflankecon de la artistino, 
kiu, ligita kun ŝia profunda varmkore- 
co, kreis, al ŝi multajn simpatiantojn. 
Bonfarton kaj ĝojon por la estonteco.

D. Blanke

Ni krome kore gratulas

— al Oskar Stollberg el Leipzig, okaze 
de lia 80a naskiĝtago, la 4an de 
februaro 1985,

— al Karl-Joachim Thormann, aktiva 
longjara esperantisto el Schvverin, 
okaze de lia 70a naskiĝtago, kiun 
li festis la 26an de februaro 1985,

— al d-ro Erich-Dieter Krause el Leip- 
zig, membro de la CE de GDREA, 
okaze de lia 50a naskiĝtago, la 
12an de aprilo 1985,

— al Paul Kdster el Rostock-Lŭtten- 
Klein, malnova laborista esperan- 
tisto, okaze de lia 75a naskiĝtago 
la 23an de marto 1985,

— al la iama laborista esperantistino 
el Leipzig, Friedel Greif, kiu fariĝis 
75jara la 26an de marto 1985.

— al Herbert Scheffs, el Potsdam, kiu 
fariĝis 70 jara la 26an de majo 1985.
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Kaderkurse in Pisanica
In der hervorragend ausgestalteten, im herr- 
lichen Rhodopen-Gebirge gelegenen Interna- 
tionalen Esperanto-Schule des Bulgarischen 
Esperanto-Verbandes in Pisanica bei Smoljan 
(vgi. „der esperantist” n-ro 115, p. 117, n-ro 
121, p. 116) fand 1984 ein Kaderkurs fŭr Lei- 
tungsmitglieder der Esperanto-Verbande so- 
zialistischer Lander statt (vgi. „der esperan- 
tist" 118 (6/84), S. 135 — 136). Ein vveiterer 
Kurs findet vom 2. — 10. 9. 1985 statt. Teil- 
nahmeberechtigt sind bereits gut Esperanto- 
sprechende ehrenamtliche Funktionare des 
Esperanto-Verbandes. Ihre Teilnahme vvird 
durch den Esperanto-Verband bestaitgt. Vor- 
mittags bieten Lektoren aus Bulgarien und 
anderen Landern interessante Vortrage ŭber 
Fragen der internationalen Esperanto-Bewe- 
gung, deren Geschichte und aktuelle Pro- 
bleme, ŭber theoretische und praktische Fra- 
gen der Arbeit der Esperanto-Verbande, ŭber 
Interlinguistik/Esperantologie und andere The- 
men. Der Nachmittag steht fŭr Exkursionen 
zur Verfŭgung. Abends werden Lichtbilder- 
vortrage geboten oder ist ein Besuch in der 
hauseigenenn Bar mdglich. Jeder Teilnehmer 
muB die Aufenthaltskosten von 205 Levva so- 
wie die Fahrtkosten selbst tragen. Interessen- 
ten vvenden sich umgehend an den Esperanto- 
Verband und erfahren dort vveitere Details.

9
Esperanto-Ferien am Krossinsee
Vom 1. 14. September 1985 findet wieder
der traditionelle internationale Herbstkurs am 
Krossinsee bei Berlin statt, an dem etwa 60 
Esperantiston aus 5 Landern teilnehmen wer- 
den. Vormittags vverden Sprachkurse fŭr Fort- 
geschrittene geboten. Nachmittags finden Ex- 
kursionen nach Berlin, Potsdam und ins Ber- 
liner Seengebiet statt. Die Unterbringung er- 
folgt in Bungalovvs. Der Teilnahmepreis fŭr 
DDR-Bŭrger betragt 360 M (fŭr Ubernachtung, 
Mittagessen, Kurs). Informationen beim Espe- 
ranto-Verband im Kulturbund der DDR, 1080- 
Berlin, CharlottenstraBe 60. AnmeldeschluB: 
30. Juni 1985.

Intensivkurs in Potsdam
Vom 28. 10. — 2. 11. 1985 findet in Potsdam 
ein Intensivkurs fŭr Anfanger mit Grundkennt- 
nisssen statt. Er ist besonders fŭr Fernstuden- 
ten geeignet und wird durch einen auslandi- 
schen Lektor geleitet. Der Kurs kostet 100 M 
(Unterkunft, Vollverpflegung, Kurs). Informa- 
tionen beim Esperanto-Verband im Kulturbund 
der DDR, 1080-Berlin, CharlottenstraBe 60. 
AnmeldeschluB: 30. 8. 1985.

Intensivkurs fŭr Kursusleiter in Lychen
Ein Intensivkurs fŭr Kursusleiter mit Vortragen 
ŭber interlinguistische, esperantologische Fra- 
gen und ŭber Probleme der Methodik des 
Esperanto-Unterrichts findet vom 3. — 8. 11. 
1985 in Lychen (sŭdlich von Neustrelitz), im 
herrlichen Seengebiet, statt. Die Teilnahme 
ist kostenlos. Fahrgelder werden zurŭckerstat- 
tet. Freistellungen vverden beantragt. Eine 
vveitere gesonderte Information ŭber die 
Kreis- und Bezirksvorstande erfolgt nicht. An- 
meldungen sind ab sofort an den Esperanto- 
Verband im Kulturbund der DDR, 1080 Berlin, 
CharlottenstraBe 60, zu richten.

Jugendseminar mit Intensivkurs 
in Lychen
In der Zeit vom 24. — 29. 11. 1985 findet in 
Lychen ein Jugendseminar mit einem Intensiv- 
kurs und Vortragen ŭber die internationale 
und nationale Esperanto-Bewegung statt. Die 
Teilnahme ist kostenlos. Fahrgelder vverden 
erstattet. Freistellungen vverden beantragt. 
Anmeldungen nimmt ab sofort der Esperanto- 
Verband entgegen. AnmeldeschluB: 30.9.1985.

lnternacia Seminario en Bad Saarow 
pri instruado
La nomo „Bad Saarovv jam fariĝis internacie 
konata pro elstraraj fakaj seminarioj. Ankaŭ 
1985, nome de la 9-a ĝis 14-a de decembro, 
tie okazos denove internacia seminario. Ĉifoje 
la temo estas ..Problemoj de la metodiko de 
la Esperanto-instruado por plenkreskuloj". 
Elstaraj fakuloj el multaj landoj venos kaj 
prelegos. Kotizo por partopreno estas nur 
100 markoj, pagendaj surloke. Esperanto- 
pedagogoj petu informojn ĉe Esperanto-Aso- 
cio en Kulturligo de GDR, DDR—1080—Berlin, 
CharlottenstraBe 60. Limdato por aliĝo: 30-a 
de oktobro 1985.

Somera Esperanto-Lernejo (SELKO/85)
7. — 19. 7. 1985 en Jasov, distrikto Koŝice/CSSR 
Jen tre alloga kaj tradicia aranĝo de Slova- 
kia Esperanto-Asocio:
1. Somera Esperanto-Lernejo okazos de la 

7a ĝis la 19a de julio 1985 en vilaĝo Ja- 
sov, 26 km de urbo Koŝice.

2. Loĝado kaj manĝado: En kampadejo Ja- 
sov kun propra manĝejo, kabanetoj kun 
3 kaj 5-litaj ĉambroj, varma akvo, nece- 
sejoj kaj duŝoj komunaj.

3. Malfermo de la Lernejo okazos la 7an de 
julio (dimanĉe) je la 19a horo. La unua 
servo estos vespermanĝo.

4. lnstruado ĉiutage antautagmeze krom sa- 
bato kaj dimanĉo en kursoj:
A — kurso por komencantoj
B — kurso konversacia — paroliga 

(aliĝintoj devas koni fundamentan 
gramatikon kaj simplan konver- 
sacion)

C — kurso por progresintoj (aliĝintoj de- 
vas koni gramatikon de Esperanto 
kaj konversacion)

D — seminario (por lingve spertaj espe- 
rantistoj, kiuj aktive regas la ling- 
von, prelegoj temas pri literaturo, 
historio, metodoj de instruado, or- 
ganizo kaj simile. Tre konvena por 
estontaj instruistoj de Esperanto).

Estraro de SELKO konsistas el la estraranoj 
de SEA nome: Stefan Spigŭth, d-ro Elemir 
Erby. Inĝ. Milan Zvara.
5. Liberaj programoj: boatado, naĝado en 

la lago, promenado en arbaroj, fungo- 
kolektado, kulturamuzaj programoj, bivak- 
fajro, ekskursoj, (ili kostas proksimume 
40,— Kcs.).

6. Loĝado en 3 kaj 5 litaj ĉambroj aŭ en la 
propraj tendoj. Neokupitan liton oni de- 
vas pagi.

7. Manĝado trifoje tage.
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8. Kotizoj:
Eksterlandanoj:
a) 3-lita ĉambro
b) 5-lita ĉambro
c) propra tendo

Kĉs 1 900,-
Kĉs 1 600,—
Kĉs 1 OOO,—

9. Atentu, ekzistas infanvartejo dum la ler- 
noja tempo por la infanoj de 4 ĝis 7 
jaroj. La infanvartejo ebligos al al pa- 
trinoj partopreni en instruado.

10. La lasta servo estas tagmanĝo la 19an de 
julio 1985. Post la Lernejo okazos en Slo- 
vakia Paradizo jam la fama Turisma Se- 
majno TUSE-‘85.

11. Aliĝo: Aliĝilojn sendas kaj akceptas Slo- 
vakia Esperanto-Asocio, Kleriga Centro, 
Poprad Sobotske nam. 6.

11a plenkunsido de la Centra Estraro
La 8an de februaro 1985 en Halle okazis la 
11a plenkunsido de la Centra Estraro de 
GDREA. Laŭ la tagordo oni traktis i. a. la 
laboron de GDREA dum la jaro de la 40a 
datreveno de la liberigo de la germana po- 
polo el sub la faŝismo, problemojn de la pli- 
fortigo de kunlaboro inter GDREA kaj la 
Asocio de Sovetiaj Esperantistoj (surbaze de 
Ia amikeckontrakto), laborplanon okaze de la 
centjariĝo de Esperanto kaj multajn rapor- 
tojn kaj informojn. Laŭ persona deziro la 
Centra Estraro liberigis Jurgen Hamann el la 
funkcioj de membro de la prezidio kaj pre- 
zidanto de la MEM-Komisiono. Al la Estraro 
de UEA GDREA rekomendis liberigi lin de la 
funkcio de ĉefdelegito de UEA. Li ankaŭ ne 
plu estas komitatano A de GDREA en la 
Komitato de UEA. GDREA nomumis la prezi- 
danton Hans Heinel komitatano A en la Ko- 
mitato de UEA, proponis al UEA kiel ĉef- 
delegiton Michael Lennartz kaj elektis pasto- 
ron Hans-Jŭrg Kelpin kiel prezidanton de la 
MEM-sekcio. La Estraro de UEA intertempe 
akceptis la ŝanĝojn en la UEA-funkcioj. Pro 
bonega kulturpolitika ogado en GDREA la 
Honorinsignon ricevis Barbel Kulisch, prezi- 
dantino de la Distrikta Estraro Frankfurt/O. 
Joachim Schulze el Leipzig, profesia grafikisto 
kaj jurnalisto, estis kooptita kiel membro de 
la Centra Estraro.

Nia jarkunveno 1984
okazis de la 2a ĝis 4a de novembro 1984 en 
la turingia ripozloko Tambach-Dietharz. Kvan- 
kam situata iomete malproksime de la fer- 
vojaj nodopunktoj de DR, venis pli ol 20 ge- 
kolegoj de nia fakgrupo kaj eĉ 2 kolegoj de 
CSD, 3 de MAV kaj ankaŭ 2 gekolegoj de 
BDZ, ne timinte la longan vojon.
La programon mi prezentas nur laŭtitola:
— vendrede vespere turingia folklorvespero 

en gaja etoso, bona humoro kaj vigla dan- 
cado,

— sabate antaŭtagmeze ekskurso al Tobias- 
hammer (Tobias-martelo) kaj al la Ohra- 
valbarajo (Ohra-Talsperre),

— sabate posttagmeze labora parto kun
• estrarraporto
• alparoloj de niaj eksterlandaj gastoj
• reciproka donac- kaj spertinterŝanĝo
• fakprelego de k-go Heinz Hoffmann pri 

la temo ..Modernaj ekspedoparatoj en 
pasaĝero trafiko", kiu kaŭzis viglan dis- 
kutadon pri la avantaĝoj kaj malavan- 
taĝoj de diverslandaj solvoj de tiu pro- 
blemo.

La sabatan vesperon malfermis lumbildpre- 

zcntado pri la 36a IFEF-kongreso en Suna 
Bordo, poste sekvis bildoj pri la ..vaporloko- 
motiva renkontiĝo" la 16an de junio 1984 en 
Dŭrrdhrsdorf (distr. Dresden), kaj la hunga- 
raj kolegoj prezentis belegajn lumbildojn pri 
hungaraj vaporlokomotivoj. Post la prelegoj 
ni uzis la restintajn horojn ĝis malfrue post 
noktomezo por diskutado pri fervojspecifaj 
fakagadaj kaj ĉiutagaj problemoj.
Tamen ni jam dimanĉo frumatene ekskursis 
per aŭtobuso al Friedrichroda por viziti la 
faman Marienglashohle (Marien-vitro-groto), 
kie oni elmingis dum kelkcento da jaroj 
kalkon, kaj kie ankoraŭ nun estas videblaj 
pitoreskaj formoj kaj fiquroj el tiu-ĉi ŝtonaro. 
La posta pluveturo al Gotha per la t. n „Thŭ- 
ringcr Waldbahn" (turingia arbartramo) estis 
ankoraŭ eksterordinara travivajo je la fino de 
nia enhavoriĉa jarkunveno 1984.
[K-go — Kolego]
Mallongigoj:
DR Deutsche Reichsbahn 
CSD Ĉeĥoslovaka fervojo 
MAV Hungara fervojo 
BDZ Bulgara fervojo

Achim Moinel

Unua turingia junulara renkontiĝo
Oi okazis de 9a ĝis 11a de novembro 1984 
en Eisenach. Partoprenis 26 gejunuloj. La pro- 
gramo enhavis i. a. disko-muzikon dancadon, 
migradon, teatran vesperon kaj kompreneble 
multe da diskuto pri la junulara agado en 
GDR. La dua turingia junulara renkontiĝo 
okazos aŭtune 1985 denove en Eisenach.

(laŭ Christine Kuhles)

Junulara seminario pri peresperanta 
kultura agado
De 1-a ĝis 3-a de marto 1985 en Prenzlau 
okazis junulara seminario, kiu traktis la te- 
mon ..kulturo-libera tempo-Esperanto". Parto- 
prenis entute 59 gejunuloj, inter ili 21 el Pol- 
lando (la koruso ..Espero" el la junulara kul- 
tura palaco el Koszalin). Oni diskutis pri la 
kunlaboro kun sociaj partneroj (ekz. klubdo- 
moj, organizaĵoj), pri la signifo de Esperan- 
to por la agado. Pri la lasta temo la semi- 
narianoj ellaboris 50-punktan katalogon kaj 
faris konkretajn proponojn al la Centra Estra- 
ro de GDREA. La seminarion gvidis la Sub- 
distrikta Estraro de GDREA en Prenzlau (pre- 
zidantino Edeltraud Zettier) kaj ties junulara 
grupo.
Antonio Gramsci: Notizen zur Sprache und 
Kultur. Gustav Kiepenheuer Bŭcherei 40. Leip- 
zig-Weimar 1984, 184 p.
Gramsci naskiĝis 1891 kaj mortis 1937. Li 
estas kunfondinto de la ltala Komunista 
Partio (1921) kaj estas rigardata la plej grava 
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itala marksisto kaj literatursciencisto. Estas 
konate, aparte inter italaj esperantistoj, ke 
Gromsci havis deciditan opinion malfavoran 
al Esperanto kaj en diversaj artikoloj esprimis 
tiun sian negativan starpunkton. Li skribis 
tiujn artikolojn plejparte 1917/1918 kiam li 
rigardis ĉefa tasko unue klerigi la italan 

laboristaron tiel, ke ĝi regu la propran ling- 
von, la italan, kaj ne estu okupata per senu- 
tilaj flankaj aferoj, kia estas, laŭ Gramsci, 
Esperanto.
Ni ĉi-loke nur volas atentigi pri la libro sed 
no recenzi ĝin esperante publikigi artikolon 
pri la problemo de pli kompetenta persono.

IFER'85

„Leipzig — urbo de la muziko"

„En printempo ĉiujare: 
ek al Leipzig, tute klare!
Kiu povus bridi nin?"
Jen tekstas la unua strofo de la ĉi-jare kreita 
IFER-himno. Kaj oni refrenas tute prave (post 
ĉiu el la 5 strofoj) : «IFER estu la kulmin', 
Leipzig vokos min kaj vin!"
Nu — por mi jam longe estas „tute klare", 
ke nur malbone aŭ neinformitaj membroj do 
GDREA povas ne ĉeesti en Leipzig. Aŭ mi 
aldonu, kiuj tro malfrue decidis, ĉar oni devis 
ĉi-jare malakcepti 80 aliĝojn! Fakte ni finfine 
havas nian ĉiujaran internacian renkontiĝon 
de GDREA. Organizas ĝin bone, multpene, 
entuziasme kaj bonkvalite la esperantistoj en 
Leipzig.
Tiu ankaŭ internacie jam konata aranĝo vere 
meritas ĉiuflankan subtenon. En Leipzig oni 
praktikas la kulturpolitikon de GDREA, origi- 
nale kaj multflanke. ĉi-jare la kadra temo de 
IFER, kiu okazis de la 8a — 10a de marlo, 
ostis «Leipzig — urbo de la muziko", por 
omaĝi al la kolosoj de la klasika muziko 
Johonn Sebastian Bach (1685 — 1750), Georg 
Friedrich Handel (1685 — 1759) kaj Heinrichi 
Schŭtz (1581 1672). Krome — kompreneble,
IFER’85 okazis ankaŭ sub la signo de la 40a 
datreveno de la liberigo de la germana 
popolo el sub la faŝisma jugo.
La malfermo estis vendredo, la 8an de marto, 
verspere, ĉeestis netute 148 personoj cl 
Aŭstrio, Bulgario, ĈSSR, FRG, GDR, Hungario 
kaj Pollando. Post (cetere ne tro bonkvalita) 
prezentajo de junpioniroj kaj informoj pri la 
programo de IFER (Sabine Fiedler), Michael 
Behr aparte omaĝis alla lnternacia Virina Tago, 
i. a. per pianludo kaj solkanto «La simpla pa- 
co", la unua sekretario de Kulturligo, distrikto 
Leipzig, d-ro Rudi Fiedler, per siaj bonvenigaj 
vortoj alte aprezis la porpacan agadon de la 
esperantistoj kaj klarigis pri la kulturpolitika 
laboro de la distrikta organizajo de Kultur- 
ligo. La sekretario de GDREA, d-ro Detlev 
Blanke, substrekis la apartan rolon de Leip- 
zig en la omaĝo al la 40-a datreveno de la 
liberigo. En Leipzig Georgi Dimitrov jam 
montris la eblon venki la faŝismon. Li krome 
atentigis pri la jubileo de Kulturligo (ankaŭ 
40jara) koj de la esperantistoj en Kulturligo 
(20jara). Sekvis la salutparoladetoj de la 
reprezentantoj de Aŭstrio (s-ro Stubnik), Bul- 
aario (Fani Miĥajlova), ĈSSR (s-ro Kaŝparec), 
FRG (Rudolf Hirsch), Hungario (d-ro Peter 
Broczkd) kaj Pollando (Andrzej Pettyn).

Aparte impresa estis la omaĝo far Michael Behr 
al la liberigodatreveno. Li ne simple nur elektis 
tre konvenajn vortojn sed ankaŭ tre lerte 
prezentis kaj komentis partojn de la Lenin- 
grada sinfonio de Sostakoviĉ. Sekvis komunaj 
kantadoj en Esperanto de la internacia labo- 

rista kanto „We shall overcome” kaj de la 
novbakita IFER-himno (teksto: Sabine kaj Jo- 
achim Schulz©, muziko: Dankvvard Pfeiffer). 
La malfermon filmis televida teamo,kiu aparte 
intervjuis d-ron Broczkd.
Sabate, la 9an de marto, antaŭtagmeze, la 
programo plurealiĝis sur alta nivelo. Wera 
Dehler prononcis la prelegon «Travivaĵoj kun
J. S. Bach”, ellaboritan de Michael Behr, 
kiu akompanis la prelegon per elektitaj de- 
diskaj muzikaĵoj de la klasikulo. Aparta tra- 
vivaĵo por la aŭskultantoj fariĝis la prelego 
de la konata en Leipzig komponisto, Dank- 
ward Pfeiffer, kiu en bonega Esperanto (post 
20-monata lerno) informis pri sia propra 
kreado kiel komponisto prezentante mem- 
komponitajn muzikpecojn. Posttagmeze sekvis 
prelego de la hungara informadisto, d-ro 
Peter Broczkd, pri «Informfluo en la mondo". 
D-ro Broczkd estas ĉefredaktoro da la espc- 
rantlingva internacia revuo «lnternacia kom- 
putado" (abonebla ĉe Michael Behr, Leipzig). 
La fakgrupoj de komputilistoj, fervojistoj kaj 
poŝtistoj aparte kunvenis. Antaŭ la komputi- 
I istoj prelegis liona Koutny el Hungario pri 
«Esperanto kiel maŝinlingvo". Aparta kulmino 
fariĝis prelego de redaktoro Andrzej Pettyn, 
estro de la Esperanto-redakcio ĉe Radio 
Polonia, pri „25 jaroj esperantlingvaj dis- 
aŭdigoj de pola radio". La konata redaktoro 
kaj metodikisto de Esperanto, membro de la 
Akademio de Esperanto, prezentis la historion 
kaj mulflankecon de la mondfamaj disaŭdigoj 
en la lnternacia lingvo, ekde la programoj 
tage unufoje (1959) ĝis 6foje (ekde 1982). 
Sian prelegon li spicis per sonbendaj speci- 
menoj, i. a. la voĉoj de Zamenhof, Kalocsay, 
Baghy kaj E.-D. Krause (bela kompanio!).

La prezidanto de la Distrikta Estraro de Kul- 
turligo, Leipzig, la historiisto ĉe Karl-Marx- 
Universitato, prof. d-ro Peter Hcld, por ko- 
muna vespermanĝo akceptis reprezentantojn 
de la eksterlandaj grupoj al amikaj inter- 
paroloj informante ilin pri la laboro de la 
distrikta organizaĵo. Li devis respondi (kaj 
tion faris verve, vigle kaj konvinke) multajn 
demandojn de la gastoj. La progromo de la 
vespero fariĝis denove bunta. Belaj knabinoj 
prezentis modparadon. Esperantlingva ma- 
giisto (Helmut Rieche) prezentis sian arton. 
Sekvis dancado laŭ la muziko (bonega sed 
orolojndetrue laŭte) de diskoteko. Dimanĉo, 
la lOa de marto, Io antaŭtagmezo denove 
estis plenprograma. S-ro Kaŝparec el Proha 
prezentis lumbildojn pri la ĉeĥoslovaka ĉef- 
urbo («Nekonataj vidindaĵoj de Proha"). La 
sekva muzika-literatura programo, reĝisorita 
de Michael Behr kaj anoncita de Wera Deh- 
ler, denove estis aparta ĝuo. Violinistino tre 
juna (eble 12ĵara), pianistino kaj violina 
kvarteto prezentis muzikaĵojn de Bach, Handel 
kaj Schŭtz. Krome la komponisto Dankvvard 
Pfeiffer prezentis muzikaĵon aparte komponi- 
tan por IFER’85. Kiel jam ofte, denove Mor- 
got Berthold brilis per sia bela soprano.
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Ĉiuj rikoltis fortan aplaŭdon.
Al IFER kompreneble apartenis urbotrari- 
gardo, vizito de Nikolai-preĝejo kaj Thomas- 
preĝejo (cetere, mi petas, ne ..kirko" kiel 
legeblas en la programfolio), librostando, 
porokaza poŝtostampo kaj, jam antaŭ IFER, 
sukcesa gazetara konferenco.

TRADUKKONKURSO TASKO 3/85

Fruhlingssonate
Fŭr den Abend, an dem wir die Frŭhlings- 
sonate spielen wollten, hatten wir ein kleines 
Fest vorbereitet. Der Tisch wurde besonders 
schon gedeckt. Meine Frau hatte, ich weiB 
heute noch nicht woher, einige Flaschen Bier 
beschafft. Auch war vom Wodka ein Rest 
ŭbriggeblieben, der nun in einer kleinen 
Karaffe auf dem Tisch stand. Feuerrote Gla- 
diolen schmŭckten die Tafel.
Der Hauptmann erschien, und wir sahen auf 
den ersten Blick, daB er getrunken haben 
muBte. Er sprach schvver und undeutlich. Sie 
flŭsterte mir zu: „Nicht einen Tropfen hatte 
er getrunken, wenn er geahnt hatte, was wir 
heute vorhaben!" Ich nickte und trostete sie. 
Heute mochte ich sagen: Er hat geahnt, wenn 
nicht gar gewuBt, vvelche Uberraschung auf 
ihn vvartete; es vvare sonst unbegreiflich, daB 
er ausgerechnet an diesem Abend angetrun- 
ken kam — was vorher nie geschehen war. 
Er war kein Trinker, wie ich wohl schon gesagt 
habe.
Wir baten unsern Gast, im Sessel am Fen- 
ster Plat? zu nehmen. Irmgard sprach zur 
Eroffnung des Abends ein Gedicht von Her- 
monn Hesse, ..Fldtenspiel". Kennen Sie es? 
Es ist eius der schonsten von Hesse, in ein- 
fachem Volksliedton drŭckt es den vdlkerver- 
bindenden Charakter der Musik aus. Ich 
kenne es ausvvendig, und wenn es Sie nicht 
stdrt, einen Professor Gedichte aufsagen zu 
horon, will ich es gern sprechen:
Ein Haus bei Nacht durch Strauch und Baum 
Ein rotes Fenster glŭhen lieB,
Und dort im unsichtbare» Raum 
Ein Flotenspieler stand und blies. 
Es war ein Lied so altbekannt, 
Es floB so gŭtig in die Nacht, 
Ais wdre Heimat jedes Land, 
Ais ware jeder Weg vollbracht. 
Es war der Welt geheimer Sinn 
In einem Atem offenbart, 
Und willig gab das Herz sich Ilin, 
Und alle Zeit ward Gegenvvart . 
Darauf begann meine Frau und meine Toch- 
ter das Adagio aus der F-Dur-Sonate zu 
spielen.
Ich sah den Blick Ruthildes auf den Haupt- 
mann gerichtet. Ihr Einsatz kam etwas spater. 
Schon bei den ersten Tonon hob unser Gast 
den Kopf und lauschte. Er blickte jeden ein- 
zelnen von uns an, aber nicht erfreut, wie wir 
gehofft hatten, eher erstaunt, sogar zornig; 
auch bemerkte ich, daB sein Atem schwerer 
vvurde.
(La kondiĉojn rigardu en „der esperantist 
1/35)

Aus: ..Fruhlingssonate" von \A/illi Bredel 
Aufbau Verlag Berlin und V/eimar, 
1971

Fine tamen unu deziro: Estus domaĝe, se la 
programo pri liberigo kaj pri Bach de Michael 
Behr kaj la muzikakompana prelego de 
Dankward Pfeiffer restas nur unufoje prezen- 
titaj. Aliaj distriktoj invitu ilin por havi vere 
altnivelajn programojn.
Jam la Leipziganoj ekpreparas IFER '86. Venu 
ankaŭ vJ. Detlev Blanke

ĉeĥoslovaka eldono de «Paco" 1984
Aperis la landa eldono de „Paco" el ĈSSR 
por 1984. La ilustrita, bone presita 32paĝa 
kajero entenas multe da interesa materialo, 
i. a. pri la esperantista pacrenkontiĝo en 
Pardubice, pri Lidice, la humanisto Albert 
Schweitzer, Julius Fuĉik, la rolo de nuklea 
energio, ĉeĥa vitro multe da tradukita kaj 
originala literaturo. Abonintoj de „Paco“ ri- 
cevos laŭ peto ĉe GDREA la ekzempleron 
senpage.

Vintra Eternejo en Krynica
Sub la temo „100jariĝo de la lingvo kaj junu- 
lara movado dum tiu tempo" okazis de
12. — 19. 2. 1985 la vintra E-lernejo en Kry- 
nica. Tiun aranĝon, organizitan de PSEK 
(Pola Studenta Esperanto-Komitato), parto- 
prenis pli ol 60 geesperantistoj el 9 ŝtatoj 
(Jugoslavio, Hungario, ĈSSR, FRG, Danio, 
GDR, Nederlando, Usono, Pollando).
La programo enhavis diversajn laborgrupojn, 
E-kurson por komencantoj, kurson por instru- 
ado de la pola lingvo, kantado-rondon kaj 
laborgrupon ..Makremeo". Posttagmeze sekvis 
temaj prelegoj. Ekzemple prelegis Jan Kosz- 
maluk, estrarano de TEJO, pri historio kaj 
la nuna situacio de TEJO. Krom vizito de 
prelegoj aŭ laborgrupoj oni havis ĉiam eble- 
con skii aŭ promeni inter la montoj ĉirkaŭ 
Krynica. Vespere oni montris diapozitivojn 
de urboj, kiuj estas pretaj gastigi la 43an 
IJK-on en Pollando, krome pri Nederlando, 
Soĉi kaj pri vojaĝo tra Kanado al Alaskio.
Unu tagon ĉeestis kunlaboranto de la Espe- 
ranto-redakcio de Radio Polonia. Li intervjuis 
kelkajn aktivulojn kaj rakontis pri siaj im- 
presoj. Dum la aranĝo ni interparolis pri 
eblecoj de la plibonigo de rilatoj inter la 
E-junularoj de Pollando, Hungario kaj GDR. 
Bilancante mi povas diri, ke la partopreno 
al tiu aranĝo tre valoris. Al la organizintoj 
mi dankas elkore! Maik Jung

Infana konkurso
Esperanto-Komisiono ĉe la Uzbekia Amikec- 
asocio kaj la Taŝkento Klubo de esperantistoj 
anoncas konkurson-ekspozicion de infanaj 
desegnajoj sub la moto: «Estu ĉiam la suno!", 
kiu estas dediĉita al la Xlla Tutmonda Festi- 
valo de junularo kaj studentoj. La desegnajoj 
estu laŭvolaj dimensie, estas egale — ĉu 
koloraj, ĉu nigra-blankaj. La festivalo okazos 
julie de 1985. La venkontajn kaj partoprenon- 
tojn atendas diplomoj kaj donacoj.
La desegnaĵojn bonvolu sendi ĝis la 1a de 
septembro 1985. Nia adreso estas: Esperanto- 
Komisiono, str. Aĥunbabaev 1, Taŝkento, 
USSR.
La plej bonaj desegnajoj estos elmontrataj en 
la Taŝkento Palaco de Junpioniroj.
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Letervespero
E-rondeto «AMIKECO" el Ĉeska Trebova 
(Ĉeĥoslovakio) aranĝos komence de sep- 
tembro 1985 letervesperon okaze de 
25-jara datreveno de sia fondiĝo.
Ĉiuj salutsendaĵoj es la tuta mondo estos re- 
spondataj per bela broŝuro pri nia urbo. Unu 

letero estos ellotumita kaj al sendanto ni 
garantios 7 tagan senpagan restadon en nia 
urbo. Skribu al:
Cilka Kotyzova, Drobneho 1112, CS—560 02— 
ĉeska Trebova, ĈSSR.
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Bulgario
Anranĝoj en lnternacia Esperanto-Kursejo en Pisanica, Rodopi-Montaro:
D: marto 25. — 30. N: Kurso por Ekskursgvidantoj
D: aprilo 1. — 10. N: Kurso por Infanoj
D: majo 7. — 14. N: Printempa Esperanto-Renkontiĝo
D: majo 19. — 22. N: Renkontiĝo de Agrikulturaj 

specia listoj-espera nti stoj
D: majo 15. — 30. N: Kurso por junaj Tradukistoj
D: majo 23. — 26. N: E-Renkontiĝo de Fervojistoj
D: junio 20. — 30. N: 2a Int. Esperanto-Ŝakseminario
D: julio 1. — 20. N: Esperanto-kurso por Instruistoj
D: julio 21. — 30. N: lnternacia Pionira E-Aranĝo
D: aŭgusto 1. — 20. N: Esperanto-kurso por Instruistoj
D: aŭgusto 21. — 30. N: 2a Korusa Esperanto-Renkontiĝo
D: septembro 11. — 17. N: lnternacia Simpozio de Monda 

Turismo «Esperanto en Turismo"
D: oktobro 1. — 6. N: E-Renkontiĝo de Pentristoj
D: oktobro 6. — 14. N: 1a Int. Festivalo de Kino-Foto- 

amatoroj «Ĉarmaj Rodopi"
D: oktobro 14. — 20. N: Int. Renkontiĝo de Dancensembloj
D: oktobro 21. — 27. N: lnternacia Junulara Seminario
D: decembro 6. — 8. N: Renkontiĝo okaze de Studenta Festo
D: dee. 29. — jan. 2. N: Novjara Esperantista Feriado
OK: lnternacia Esperanto-Kursejo, P. K. 791, BG--1090 Sofio
Dusemajnaj Esperanto-Kursoj en Pisanica
D: jan. 3. — 16. jan. 16. — 29. feb. 15. — 28. mar. 1. — 14. mar. 16. — 29. apr. 1. — 14.

apr. 16. — 29. maj. 3. — 16. maj. 17. — 30. jun. 1. — 14. jun. 16. — 29. jui. 1. — 20.
jui. 21. — 30. aŭg. 1. — 20. aŭg. 21. — 30. sep. 1. — 14. sep. 16. — 29. okt. 1. — 14.
okt. — 29. nov. 1. — 14. dee. 15. — 29. (entute 22 kursoj) 
je diversaj niveloj: grupoj unua-, dua-, tria- kaj.kvara-gradaj)

OK: lnternacia Esperanto-Kursejo, P. K. 791, BG—1090 Sofio 
Dusemajnaj Esperanto-Feriadoj en Varna ĉe la Nigra Maro:
D: maj. 3. — 16. maj. 17. — 30. jun. 1. — 14. sep. 1. — 14. sep. 16. — 29. okt. 1. — 14. 

okt. 16. — 29. (sep. feriadoj kun E-kursoj)
OK: lnternacia Esperanto-Kursejo, P. K. 791, BG—1090 Sofio
Revuo de la esperantistaj poezio kaj kanto
D: mar. 30. — apr. 5. L: Ĥaskovo kaj Pisanica
OK: Bulgara Esperantista Asocio, p. k. 66, BG—1303 Sofio
Int. Seminario-Ripozo «Tra arbaroj kamparoj"
D: majo 12. — 18. L: Velingrad
OK: Esperantista Societo, p. k. 7, BG—4600 Velingrad 
Recitalo de Botev-poezio kaj simila revolucia poezio
D: maj. 30. — jun. 6. L: Vraca — Sofio — Pisanica
OK: Bulgara Esperantista Asocio, p. k. 66, BG—1303 Sofio
Int. Simpozio «Esperanto kaj la scienc-teknika progreso"
D: maj. 31. — jun. 3, L: Karlovo
OK: Esperanto-Societo, p. k. 44, BG—4300 Karlovo 
lnternacia Esperantista Saka Festivalo
D: julio 15. — 25. L: Targoviŝte
OK: Esperantista Societo, p. k. 174, BG—7700 Targoviŝte 
lnternacia Somera Esperanto-Universitato
D: julio 20. — 30. L: Veliko Tarnovo — Pisanica
OK: Bulgara Esperantista Asocio, p. k, 66, BG —1303 Sofio 
lnternacia Esperantista Junulara Laborbrigado
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D: aŭgusto 1. — 20. L: vilaĝo Pobeda
OK: BEA — Distrikta Estraro, ul. C. Cerkovski 14, 5800 Pleven
lnternacia Turista Esperanto-Marŝado „Pirin-85"
D: aŭgusto 10. — 18. L: Bansko
OK: Esperantista Societo, ul. Ekz. Josif 13, BG—2850 Petrie
lnternacia Esperantista Seminario-Feriado
D: aŭgusto 15. — 31. L: vilaĝo Borima
OK: BEA — Distrikta Estraro, p. k. 29, BG—-5500 Loveĉ
Turista Feriado en Montodomo „Studenec"
D: aŭg. 26. — sep. 1. L: Pamporovo apud Smoljan
OK: Esperantista Societo, p. k. 30, BG—4702 Smoljan
Esperantista Turista Marŝo ..Kvieta Rodopi-Montaro"
D: septembro 2. — 12. L: Smoljan
OK: Esperantista Societo, p. k. 30, BG—4702 Smoljan
lnternacia Esperantista Seminario-Feriado
D: septembro 18. — 26. L: Velingrad
OK: Esperantista Societo, p. k. 7, BG—4600 Velingrad
Festo de Montodomo «Esperanto"
D: septembro 20. — 22. L: Sofio kaj monto Vilosa
OK: BEA — Turista Sekcio, p. k. 45, BG—1090 Sofio
lnternacia Kooperativa Esperantista Konferenco kaj lnternacia
Foira Renkontiĝo
D: septembro 27. — 30. L: Plovdiv
OK: BEA — Kooperativa Sekcio, p. k. 66, BG—1303 Sofio

kaj BEA — Distrikta Estraro, p. k. 184, BG—4000 Plovdiv

ĈSSR
8a Int. Turisma Renkontiĝo en Ercmontaro «ITREE-85"
D: junio 17. — 21. L: Karlovy Vary
O: ĈEA en Karlovy Vary kaj GDREA en Schwarzenberg
K: J, Klomcnt, Kpt. Nalepky 7, CS—360 04 Karlovy Vary
Turismaj tagoj „TUTA-85"
D: jui. 27. — aŭg. 2. L: filina
O: Esperanto-Klubo en 2ilina kaj Regiona Komitato do SEA
K: inĝ. J. Gondzŭr, Levoĉska 3/28, Vlĉince, 01008 Zilina

Hungario
Somera Esperanto-Universitato (SEU)
D: jun. 28. — jui. 5. L: Gyula
O: Urba komitato de Naturscienca Asocio „TIT"
K: Express/Esperanto, Szabadsag ter 16, H—1051 Budapeŝto
Espcranto-Lernejo ĉe Balatono
D: julio 12. — 19. L: Kilidntelep
OK: Express/Esperanto, Szabadsag ter 16, H—1051 Budapeŝto
R: «LEB" — por Bazlernejanoj (ĝis 12-jaraj) ; „LEM" — por Mezlernejanoj (12 — 18-jaraj; 

„LEP" por Plenkreskuloj.
Somera Espcranto-Lernejo en Eger (SELE)
D: julio 14. — 26. L: Eger
O: E-komitato de HEA en departemento Hcves
K: Express/Esperanto, Szabadsag ter 16, H—1051 Budapeŝto
lnternacia Renkontiĝo de Esperantistoj-Naturamikoj (IREN)
D: julio 22. — 31. L: Abaliget apud Pecs
O: E-komitato de HEA en departemento Baranya
K: Vojaĝoficejo „Express", Esperanto-Sekcio, Szabadsag tĉr 16, H—1051 Budapeŝto 
Someraj Esperanto-Kursoj en lingvolaboratorio (SEKEL)
D: aŭgusto 4. — 14. L: Szombathely
O: E-komitato de HEA en departemento Vas
K: Express/Esperanto, Szabadsag ter 16. H—1051 Budapeŝto
Fervojista, aŭtomobilisto kaj boatisto Renkontiĝo internacia (FABRI)
D: aŭgusto 16. — 24. L: Verocemaros
OK: Express/Esperanto, Szabadsag ter 16, H—1051 Budapeŝto

(kunlabore kun E-sekcio de Hungara Aŭtomobilisto klubo)
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lnternacia Naturista Feriado (INFER)
D: aŭgusto 17. — 20. L: Delegyhaza
O: Hungara Naturista Unuiĝo
K: S. Hideg, Fonal u. 18, H—1184 Budapeŝto
R: plena memprizorgo de ĉiuj partoprenantoj
15a Vintra Esperantista Feriado
D: dee. 28. — jan. 2. L: Budapeŝto
O: Budapeŝto Komitato de Hungara Esperanto-Asocio
K: Express/Esperanto, Szabadsag ter 16, H—1051 Budapeŝto

Pollando
Somera Int. Kurso por Esperanto-lnstruantoj
D: jun. 30. — jui. 14. L: Bydgoszcz
O: PEA-Filio kaj Intsruist-Kleriga lnstituto en Bydgoszcz
K: Esperantotur, M. Sklodowskiej-Curie 10, 85—094 Bydgoszcz 
lnternacia Infana Esperanto-Urbeto
D: julio 1. — 14. L: Varsovio
OK: Kastora Klubo de Esperanto, Klonovva 18, 00—591 Varsovio
Int. Plenaro por esperanlistoj-pentroamatoroj
D: julio 14. — 21, L: Torun
OK: Esperantotur, M. Sklodowskiej-Curie 10, 85—094 Bydgoszcz
23a Pola Esperanto-Kongreso
D: aŭgusto 11. — 18. L: Poznan
OK: Pola Esperanto-Asocio, Jasna 6, PL 00—013 Varsovio
4a Int. Familia Feriado ..Esperanto hejme"
D: aŭgusto 18. — 31. L: Miedzygdrze
OK: Filio de PEA, skr. poczt. P. 16, PL 50—952 Vroclavo
1a Int. Esperanto-Feriado ,.Adiaŭ Somero"
D: septembro 2. — 15. L: Miedzygorze
OK: Filio de PEA, skr. poczt. P. 16. PL 50—952 Vroclavo
21a Int. Esperanto-Feriado „Ora Pola Aŭtuno"
D: septembro 17. — 30. L: Miedzygorze
OK: Filio de PEA, skr. poczt. P. 16, PL 50—952 Vroclavo
Tutpollanda Trarigardo de la Esperanta Artisma Movado (OPERA-85)
D: septembro 16. — 20. L: Ŝvvidnica (Silezio)
OK: PEA-Filio, Ofiar Oŝvviecimskich 2, PL 58—100 Ŝvvidnica
lla lnternacia Foiro de Esperanto-Turismo
D: oktobro 20. — 27. L: Bydgoszcz
O: Esperantotur — Turisma Servo de Monda Turismo
K: Esperantotur, M. Sklodovvskiej-Curie 10, 85—094 Bydgoszcz
R: nur por fakuloj pri organizado de turismo

Rumanio
Turisma Espcranto-Aranĝo
D: majo 27. — 30.
L: Timisoara — B. Herculane — Orsova — Hunedoara — Deva — Arad
OK: Oficiul Judetean de Turism, P. Craiului 3, Timisoara
Semajnaj Folkloraj Turismaj Vojaĝoj
D: junio 16. — 23. kaj aŭgusto 18. — 25.
L: Timisoara — Oradea — S. Mare — B. Mare — Suceava — norda Moldavio — Bicaz — 

Braŝov — Sibiu — Deva — Timisoara
OK: Oficiul Judetean de Turism, P. Craiului 3, Timisoara
Kiam ajn en la jaro 1985:
Esperantistaj aranĝoj por kuracado
D: restadoj organizataj laŭ mendo de interesiĝantoj
L: Timisoara kaj kuracloko Buzias
OK: Oficiul Judetean de Turism, P. Craiului 3, Timisoara

Se vi vizitos Vilnius ...
Se vi intencas viziti litovan ĉefurbon Vilnius, nepre kontaktiĝu kun junulara E- 
klubo .Juneco". Junecanoj ĉiam plezure gvidos vin tra la urbo, konatigos kun 
junulara E-agado. Telefonu al: prezidantino de E-klubo Roze Aukŝtikalnyte — 
77 89 33 (ofica), 77 91 27 (hejma), Dalia Biĉiŭnaite — 75 40 09 (of), 42 1065 (h): 
aŭ sufiĉe antaŭe skribu laŭ adreso: E-klubo ..Juneco", P. O. Box 61, 232 000 
Vilnius-C, Litovio. Ĝis revido en ĉefurbo de Litovio!
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D-ro Hans-Joachim HuBner 1921 — 1985

Subite forpasis la 21an de februaro 1985 la membro 
de la Centra Estraro de GDREA, prezidanto de la 
Distrikta Estraro Suhl, d-ro Hans-Joachim HuBner. 
Dum 7 jaroj li energie kaj iniciateme gvidis la distrik- 
tan organizaĵon de GDREA en Suhl, aktivis en llmen- 
au kaj gvidis la Esperanto-grupon ĉe la Teknika Alt- 

lernejo. Tiu grupo estis la unua en altlernejo de GDR. Li estis doktoro de ped- 
agogio kaj vigle interesiĝis pri interlingvistikaj problemoj. En la altlernejo de 
llmenau li ofte prelegis pri sciencaj aspektoj de Esperanto, partoprenis la inter- 
lingvistikajn seminariojn en Ahrenshoop kaj kontribuis pri la pedagogiaj-edukaj 
aspektoj de Esperanto.
Li gvidis kelkajn kursojn kaj komencis krei efikan sistemon de semajnfinaj semi- 
narioj. En la kunsidoj de la Centra Estraro de GDREA oni ŝatis liajn principajn 
elpaŝojn kaj konstruivajn diskutkontribuojn. Ni perdis ne nur engaĝitan espe- 
rantiston sed ankaŭ societeman kaj afablan kolegon.
Ni gardos en honoro lian memoron.

CE de GDREA

Ni funebras
— pro la forpaso de inĝ. Hans-Joachim 

Plehn, la 10an de marto 1985, 80- 
jara en Wieselburg/Aŭstrio, iama 
kunlaboranto de prof. Eugen 
Wŭster kaj elstara Esperanto-ter- 
minologo,

— pro la forpaso de Karl Niedling el 
Thole, kunfondinto de la laborist- 
movada Esperanto-grupo en Ruhla,

— pro la forpaso de Hannelore Win- 
zer el Leinefelde,

— pro la forpaso de Rosemarie Post 
el Apolda.

•

Karen, Jiri (Red.). Poeto ne mortas. Antolo- 
gieto el la verkaro de Frantiŝek Kozik. Prago 
1984 (Literatura suplemento al revuo Paco, 
ĉeĥoslovaka eldonoj, 32 p.
Esperanto estas taŭga perilo de nacilingvaj 
literaturaj valoraĵoj. Tion denove bone pruvas 
la recenzata kajero, kiu entenas fragmentojn 
el 8 romanoj kaj unu novelo de Frantiŝek 
Kozik, poemon, personan mesaĝon de kaj 
informan eseon pri li. Sed kiu estas Franti- 
ŝek Kozik? Li apartenas al la plej konataj 
ĉeĥaj verkistoj (naskiĝis 1909), ..merita orti- 
sto", verkis pli ol 100 volumojn kun aĵoj el 
ĉiuj literaturaj ĝenroj. Aparte li elstaras kiel 
verkisto de radiaj dramverkoj kaj biografiaj 
romanoj. Li skribis i. a. pri la pieroto Gas- 
paro Deburan, la portugala bardo Camoes, 
pri la pentristo Josef Manes, pri Cervantes, 
la komponisto Leos Janaĉek k. a. Multo estas 

daŭre reeldonata, filmita, adaptita por teatro 
kaj televido kaj ankaŭ tradukita alilingven. 
Por esperantistoj gravas scii, ke d-ro Kozik 
apartenis al la stabo de la Verda Stacio, 
radioredakcio en Brno, kiu disaŭdigis de 
1933 — 1939 en Esperanto. Aktuale li estas 
honora prezidanto de la Literatura Sekcio de 
Ĉeĥa Esperanto-Asocio. La prezidanto de tiu 
sekcio, la verkisto Jiri Karen, tre bone elek- 
tis kaj tradukis la fragmentojn el la verkaro 
de Kozik. lli estas el la romanoj „La plej 
granda el pierotoj" (jam 16a eldono 19671), 
„La poeto ne mortas", ..Frenezulojn nutras 
dio", ..Josef Manes", „Sur la herbokovrita 
irvojeto", „La urbo de feliĉaj amoj", ..Fanfaroj 
por la reĝo", „Sur la alo de ventmuelejo*'.  
Tre bonvenaj estas la rimarkigoj, kiujn al- 
donis la redaktinto, kaj kiuj bone helpas la 
orientiĝon. Ankaŭ la aldono de listo de ..rare 
uzataj kaj malofte troveblaj vortoj" atestas 
pri la zorga redaktado. La por mi — kiel 
nekonanto de la ĉeĥa originalo — tre flua, 
stilriĉa kaj komprenebla traduko de la frag- 
mentoj sukcesis kapti min kaj veki la deziron 
serĉi eventuale ekzistantajn germanlingvajn 
tradukojn. Oni planas traduki la ŝajne plej 
sukcesan romanon „La plej granda el piero- 
toj", kiu traktas la biografion de tiu aktoro, 
kiu renesancis la pantomimon. Sur paĝo 31 
ni eksciis ne nur tion sed ankaŭ, ke d-ro 
Kozik eventuale estus preta verki literature 
valoran scenaron pri la vivo de d-ro Zamen- 
hof por prezentado en televido, se li ricevus 
adekvatan helpon de la esperantistaj medioj. 
Interesa projekto, kiu meritus subtenon. La 
broŝuro estos valora kontribuo al la traduka 
literaturo kaj meritas grandan disvastigon. 
Ĝi estas ricevebla ĉe ĉeĥa Esperanto-Asocio, 
11000 Proha 1, Jilska 10, kaj ĉe GDREA.

Detlev Blanke
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Ni publikigos nur tajpitajn koresponddezirojnl

Bulgario
Kursgvidanto serĉas gekorespondantojn por 
siaj kursanoj, plejparte geinstruistoj (25-45Ĵ.) : 
Hristo Dolĉinkov, ul. D. Ivanov 7, 5000 Veliko 
Tarnovo.
Dentkuracisto dez. kor. tutmonde, koi. bk, 
pm: D-ro Ivan ĉunĉev, 4400 Pazardzik, ul. V. 
Leski 64 B

GDR
Studento, 20j., dez. kor. tutmonde pri foto- 
grafio, moderna muziko, bestoj, vojaĝoj: Ralf 
Haase, 2061 Mdllenhagen, Neue Str. 5a
Komencantino, sekretariino, 35j., dez. kor. tut- 
monde p. ĉ. t., koi. bk, pm: Sigrid Kling- 
berg, 2031 Deven 20, Pf. 18
Helga Jager, 2030 Demmin, Frauenstr. 5, 
(48j.) dez. kor. tutmonde
Flegistino, 57j., dez. kor. tutmonde pri vivo, 
E-movado, arabaj landoj: Ruth Hampel, 
1055 Berlin, Paul-Grasso-Str. 34
Lutz Seupel, 1280 Bernau, Heinersdorfer 
Stralie 33, 22j. dez. kor. tutmonde

Hungario
Elektroinĝeniero, 46j., filatelisto, dez. kor. 
kun esp. el Dresden: Miklos Kdrmendi, 
Gizella u. 47. I. 12., 1143 Budapest

Rumanio
Korpkultura profesorino dez. kor.: Kornelia 
Nagy, 4150 Odorheiu, Secuiesc intr. Garo- 
fitei 1, ap. 18, Jud. Harghita

Soveta Uiuo

Ramutis Kilĉiauskis, 285300 Panevezys, Bites 
11A-1, Litovio, (39j.) dez. kor. pri E-movado, 
radioelektroniko, muziko, koi. pm, diskojn 
librojn, revuojn
Studento, 18j., dez. kor. tutmonde, p. ĉ. t.: 
Aleksandr Viktoroviĉ Ivanov, 603 000 Gorkij, 
poŝtamt, poste restante
E-kursaninoj, 16-20Ĵ., serĉas geamikojn tut- 
monde. Skribu al la kursgvidanto: Rein Saag, 
202 9000 Viljandi, pk. 82. Estonio
Laimius Straznickas, PO-Box 1469, 232 040
Vilnius 40, 26j., dez. kor. tutmonde p. ĉ. t., 
koi. bk, pm, diskojn
Komencanto, 13j., dez. kor., koi. pm, bk:

Ivar Neio, Kehra, Kingissepa 3-20, Estonio
25 komencantoj (15-34Ĵ.) dez. kor.: Sverd- 
lovska Esperantista Klubo, Koresponda servo, 
p. k. 287, 620 145 Sverdlovsk-145
Pensiulo, iama instruisto de matematiko, dez. 
kor. kun esperantistoj el GDR: Johann Nickel, 
414 038 Astrachanj, per. Leningradskij, 78, 
w. 30
Komencanto, 34j., dez. kor. tutmonde p. ĉ. t.: 
Ivan Oginskij, 228 443 Latvio, p. Lielborne, 
Daugavpils raj.
Stefano Ivaniĉ, 295 400 obi. Zakarpatskaja g. 
Mukaĉevo, ul. Gvardejskaja 117, 28j., dez. 
kor.
Ivan Savkun, 603 111 Gorkij-A-111, per. Mo- 
tornij 2/5 kv. 12, dez. kor. tutmonde, koi. pm 
Sergei Vershinin, Radischeva 34a-4, Uljanivsk 
432 021, 23j., dez. kor. pri jogo k. t. p.
Studentino de filologio, 19j., dez. kor. kun 
gejunuloj tutmonde: Sigita Pakŝtaite, Litovio, 
235 110 Seduva, Kedainiu 72
22j. laboristo dez. kor. tutmonde pri popolaj 
proverboj, fabeloj, koi. librojn: 690 039 Vladi- 
vostok, av. 100-let Vladivostoku 103, E-klubo
22j. studento-radioteknikisto dez. kor. tut- 
monde p. ĉ. t. kun gejunuloj pri vojaĝoj, koi. 
esperantujojn: Aleksandro Sĉerbakov, 690 039 
Viadivostok, av. 100-let Vladivostoku 103, 
E-klubo
24j. laboristo-komputisto-programisto dez. kor. 
pri ekonomio, kibernetiko kun gesam. el Ja- 
panio, Kanado, Usono, Aŭstralio, koi. librojn, 
bk: Vadim Sokolov, 690 035 Viadivostok, ev. 
100-let Vladivostoku 103, E-klubo

Usono
Pensiulo dez. kor. kun kuracistino: Leon 
Montgomery, Box 932, Orlando, FL, 32802-0932
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